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1. Presentation av ny ordförande
Ny ordförande i rådet för funktionshinderfrågor är Per Halldén (M).
Han har under hösten varit på 2 olika möten som rör rådet, Skaraborgs Go i
Vara, som anordnades av Funktionsrätt Skaraborg. Per har tyvärr inte fått
minnesanteckningar från detta möte än, men när de kommer mailas de ut till
representanter i rådet och uppföljning sker på nästa möte.
Per har också deltagit i ett möte som var i Trollhättan som Funktionshinderrådet anordnade. Även där fick han en del arbetsmaterial från Tanums
kommun, som också kommer mailas ut till rådets representanter.
Per har också träffat andra representanter från andra kommuner, och hoppas
på ett gott samarbete.
2. Genomgång av förra mötets minnesanteckningar.
Henric Hagberg (S) svarar på frågan som han fick med sig från förra mötet

angående ledsagare som får delta utan avgift på olika aktiviteter såsom badet.
År 2012 bestämdes det i Kultur och Fritidsnämnden att ledsagare som är
kommunalt anställd inte behöver betala för att följa med till badet.
Britt Arthursson berättar att vissa inte har kommunalt anställda assistenter
eller ledsagare, utan har med sig någon annan medföljande, även då borde de
kunna få gå med utan kostnad. SRF har för ett tag sen inkommit med en
skrivelse som berör att även ledsagare och medföljande som inte är
kommunalt anställda bör få följa med kostnadsfritt. Henric Hagberg (S) tar
med sig frågan tillbaka till Kultur och Fritidsförvaltningen. Britt informerar om
att denna fråga drivs även regionalt. Elias Assio (M) berättar att i Lidköping
heter det Pluspolarkortet, vilket innebär att medföljande kan följa med
kostnadsfritt.
Rådets föreningar har fått inbjudan från Amelie Sandström för ett dialogmöte
som rör projekt Utveckling av stadskärnan

3. Övriga frågor
Elias Assio (M) ställer frågan vad de olika föreningarna tycker om
Sommargatan som Falköpings kommun haft på torget i sommar.
Representanter från SRF tycker det har varit lite besvärligt. Det har även varit
vissa problem med trafiken där den har kommit från olika håll och olika gator.
Johanna Svensson (S) berättar att Östertullsgatan öppnades för biltrafik under
tiden som Sommargatan pågick, men andra gator var inte öppnade för
allmänheten. Problemet har inte varit privattrafik, utan varutransporter med
mera. Det var även jobbigt med nattlig trafik av bland annat mopedgäng.
Britt Arthursson frågar hur det ser ut med möten för Rådet för
Funktionshinderfrågor, det har varit väldigt dåligt skött under året.
Per Halldén (M) lämnade förslag på nya mötesdagar vår 2020, den 24/2 och
den 11/5 kl. 18.00.
Per Halldén (M) frågar politiken hur det har sett ut under tid med samarbetet
mellan de olika föreningarna och de olika nämnderna. Det har från
föreningarnas håll upplevts som att de fått komma in för sent
Per Halldén (M) berättade att på mötet i Vara diskuterades Parasport och om
att det finns bidrag att söka till detta. Är det något som vi sökt i vår kommun?
Per informerade om att det diskuterades hur svårt det är för kommuner att ha
Parasport i många olika idrotter, så kommuner försöker få till ett samarbete
kring detta. Både Lena Sjödahl (M) och Henric Hagberg (S) tar med sig frågan
om Parasport och bidragsökning till respektive nämnd.
Inga-Maj Johansson, FUB, frågar om regler från Freja fritid vid olika aktiviteter,
vad gäller? Finns det något reglemente? I dagsläget känns det som om det är
olika regler som gäller för olika aktiviteter. Lisbeth Ek (S) tar med sig frågan
om regler till socialnämnden.
Bernth Gustafsson, RHL frågar hur det går med varmvattenbassängen på
sjukhuset. Ett stort problem är att det behöver finnas en huvudman.

Johanna Svensson (S) berättar att Regionen sagt att de inte vill bedriva den
verksamheten, diskussionen blir ju om kommunen ska ta över Regionens
ansvarsområde som ligger i Regionens lokaler. Lena Sjödahl (M) tycker det är
synd och skam att verksamheten lades ner och håller med Johanna i att det är
Regionen som äger lokalerna. Vi behöver få Närhälsan att reagera och ta sitt
ansvar. Lena undrar om det gjorts många skrivelser till ansvariga i Regionen?
Det är viktigt att vi, både föreningar och politiker, fortsätter att kämpa för
varmvattenbassängen i Falköping. Det har från de olika föreningarna gjorts
massor av skrivelser och insändare. Det är flera kommuner i vår närhet som
har fått sina bassänger nerlagda. Mariestad har startat upp den igen med hjälp
av Mariestads kommun. Adam Johansson (M) fick förra mötet fråga kring
detta, Anna-Karin lyfter frågan med Adam igen.
Inga-Maj Johansson, FUB berättade att de nu fått rehabiliteringsersättning
som det pratats om i föregående möte vilket hon tackar rådet för.
Britt Arthursson, SRF berättade om att zonindelningen på kollektivtrafiken
kommer göras om, vilket kommer innebära förändringar i Färdtjänsten. Frågan
diskuteras i Kommunalförbundet. Där finns en grupp som arbetar med dessa
förändringar. Det vore bra om Falköpings Kommun kunde vara aktiva i den
frågan och ta till sig synpunkter från de olika föreningarna innan ett färdigt
beslut lämnas. Lena Sjödahl (M) uppmanar föreningarna att göra en skrivelse
och skickar till RFF i Falköpings kommun och till Kommunalförbundet. Remiss
borde skickas på en remissrunda från Kommunalförbundet till de olika
föreningarna. Anna-Karin skickar frågan till Adam Johansson (M) och Ingvor
Bergman (S).
Morgan Billman (M) funderar på hur man ska arbeta med remissrundor, så att
det sköts på rätt sätt och att det kommer till rätt personer innan beslut tas.
Corry Thuresson (S) lyfter att alla nämnder borde följa konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning innan beslut fattas.
Anna-Karin informerar om att flera förvaltningar nu har skaffat sig en licens så
det i fortsättningen går att publicera uppläsningsbara PDF.
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