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Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 

Måndagen den 17 oktober kl. 18:00- 19:00 

 

Ärende 

1. Ordförande hälsade alla välkomna till dagen möte 

2. Genomgång av förra mötets anteckningar 

3. Tillgänglighet på Falköpings kommuns hemsida 

 

David Jönsson från kommunikationsavdelningen informerar om Inkluderings-

barometer för 2022. I år testades drygt 1700 st. kommuner, 130 st. kommuners 

hemsidor gick godkända igenom testerna.  

David redovisar en tabell med olika stickprov. Det handlar bland annat om kontraster, 

länknamn, rubriknamn med mera. 

Falköpings kommun har byggt en ny webb med de kriterier som krävdes. Den förra 



webbplatsen bestod exempelvis av drygt 3000 sidor, många webbredaktörer, den hade 

djupa sidstrukturer och var byggd utifrån hur kommunen är organiserad. Den hade 

svårt språk och fungerade inte bra i mobilen. Sammanlagt var webbplatsen svår att 

hitta på, svår att söka på och svår att jobba med.  

Målet var att göra en så bra webb som går, med att bland annat sätta besökaren i fokus.  

David jämför och visar skillnader på den gamla webbplatsen och den nya.  

 

4. Övriga frågor 

 

Leif Brandt informerar om att det just nu pågår en kampanj på hjärt- och 

lungräddning. Måndagen den 24/10 är det 7 st. från föreningen som ska åka iväg på 

instruktörsutbildning.  Tanken är sen att de ska kunna utbilda dels föreningens egna 

medlemmar men också andra föreningars medlemmar.  

På Träffpunkt Ranten samlas ett antal föreningar, där finns det ingen hjärtstartare. Det 

vore bra om kommunen kunde sätta dit hjärtstartare. Finns det någon förteckning vart 

det finns hjärtstartare i kommunen? Anna-Karin har kontaktat Dan Lagerstrand på 

SMS, som berättar att man ska vända sig till den förvaltning som är på Träffpunkt 

Ranten och be dom sätta upp en hjärtstartare. Dan berättade också att det finns en 

förteckning på nätet, Hjärtstartarregister, där alla hjärtstartare finns registrerade.  

Leif Brandt berättar att det finns en bra APP man kan ladda hem som heter SMS 

livräddare. 

Räddningstjänsten har också instruktörer man kan kontakta. Man kan även få låna en 

hjärtstartare från Räddningstjänst om man ska ha evenemang etc.  

 

Kenth Karlsson undrar hur kommunen tänker med att stänga av gatan vid Apoteket. 

Vart ska man som rullstolsburen ställa bilen för att kunna uträtta sina ärenden? 

Johanna Svensson (S) förklarar att gatan just nu tyvärr är avstängd för det pågår en 

stor ombyggnation av VA-systemet. Detta diskuterades också när valstugorna var på 

torget. Elias Assio (M) berättar att det finns ett antal parkeringar vid Sandströms och 

Swedbank man kan använda sig av under tiden.  

 

Britt Arthursson berättar att Länsstyrelsen har 2 st. anställda för att hjälpa kommuner 

att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Britt frågar om Anna-Karin fått inbjudan till 2 

kommande seminarier som Länsstyrelsen ska ha, tyvärr har inga inbjudningar kommit 

till förvaltningen  

Britt mejlar inbjudningarna till Anna-Karin för vidarebefordring till rådet och 

politiken.  

 

Morgan Billman (M)  informerar om att det kommer bli ett förtydligande till nästa 6:e 

junidag angående hur och om fordon får tas in i Plantis.  

Per Halldén (M) pratar om inbjudan som gått ut till föreningen från NEVS.  

Anna-Karin påminner om inbjudan till Workshop om Falköpings nya varumärke.  

Nästa möte måndagen den 21 november kl. 18:00 – 20:00 

 

Per Halldén 

Ordförande 



 


