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Rådet för funktionshinderfrågor
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Ledamöter
Johanna Svensson (S), Ordförande
Rune Lennartsson (C)
Elias Assio (M)
Angela Joelsson (KD)
Dag Högrell (L)
Morgan Billman (M)
Lennart Häger, SRF
Kenth Karlsson, HRF
Agneta Lindblom, FUB
Lilian Göthberg, Falköpings
Reumatikerförening
Krister Englund, DHR
Stig Johansson, RHL

Ersättare
Lisbeth Ek (S)

Britt Arthursson, SRF
Margareta Nilsson, HRF
Monica Setterberg, Falköpings
Reumatikerförening
Marita Johansson, DHR

Tjänstepersoner
Anna-Karin Andersson,
nämndsekreterare
Björn Stenström,
samordnare Barn- och
utbildningsförvaltning

Johanna Svensson (S) ersätter rådets ordinarie ordförande Per Halldén (M) under
kvällens möte.

1. Genomgång av förra mötets minnesanteckningar.
Frågan om kostnadsfri medföljare på bad med mera har lyfts i rådet ett flertal
gånger.
Johanna Svensson (S) informerar om att (S) har skrivit en motion om
Pluspolarkortet till Kommunfullmäktige.
Henric Hagberg (S) har lyft frågan om olika bidrag som finns att söka för
Parasport till Kultur och fritidschefen. Morgan Billman (M) kommer även lyfta
frågan i kultur och fritidsnämnden.
Frågan om reglemente för Freja fritid har vart uppe i rådet vid flera tillfällen, frågan
har lyfts i socialförvaltningen. Rune Lennartsson (C) redovisar svar från socialchef
Magnus Schedin och enhetschef John Wallberg, om att det inte finns några
fastställda regler runt verksamheten som sådan, däremot finns regler runt att
fritidsaktiviteter ingår i insatsen gruppbostad. Följande svar har kommit från
enhetschef John Wallberg i frågan:
Grunden för fritiden är att:
Fritiden är egentligen till för dem som bor på gruppbostaden eftersom där
ingår det i LSS-insatsen.
Det bjuds även in till aktivitetskvällar där alla är välkomna
I de fall vi har personal på plats så är det i huvudsakligen för att hålla ihop
aktiviteten. Behöver man personalstöd så skall det ordnas via assistans eller
boendet om man har sån insats.
Det kan vara resor där personal finns med för helheten, Men det är undantag.
Aktuell resa är en partykryss till Helsingfors, men den är externt anordnad.
Lägerresor arrangeras knappt längre då efterfrågan minskat.
Ett problem enligt FUB är att inbjudan oftast endast sätts upp på Freja, och att
det är svårt att förklara skillnaden på att vissa får och vissa inte får följa med pga
vilken typ av hjälp man behöver eller vart man bor.
Ett steg kan ju vara att man sätter inbjudningarna till olika aktiviteter på flera olika
boenden. Önskemål kom upp att vi bjuder in John Wallberg till ett möte med
RFF.
Vad händer med varmvattenbassängen? Frågan har varit uppe i Kommunfullmäktige efter en inkommen motion. Motionen avslogs pga att det är Regionen
som ansvarar för bassängen. Frågan behöver lyftas till politiken i Regionen.
Stig Johansson RHL ifrågasätter vad Falköpings Kommun menar med ”Det goda
livet?” I detta fall känns det inte som kommunen följer det.
Mariestads kommun har gått in och räddat sin varmvattenbassäng. Borde inte
vår kommun kunna ta kontakt med dom och höra hur de gjort.
Morgan Billman (M) informerar om att det arbetats med ett annat spår om utifall
det skulle kunna finnas fler timmar i Odenbadet att tillgå, enligt Viktor Lindberg så

finns det tyvärr inga lediga timmar. Om Västfastigheter bestämmer sig för att
öppna badet igen, så behöver deltagare i Rådet med flera se till att få ut
informationen om att det finns en varmvattenbassäng att använda sig av i
Falköping. De grupper som finns i dagsläget på Odenbadet har i dagsläget
alldeles för många deltagare.
Arbetet med zon indelning för färdtjänst pågår. Britt Arthursson, SRF, informerar
om vad det ena förslaget kan leda till. Taxan för den som nyttjar färdtjänst
kommer då beräknas beroende på reslängd. Ungdomar kommer i det förslaget
inte längre kunna resa för en subventionerad kostnad utan det blir dyrare för
ungdomar att åka med färdtjänst. Arbetsresor skulle enligt det förslaget försvinna,
vilket skulle leda till en fördyrning av kostnad. I dagsläget kostar en resorna för
en månad cirka 1200:- om man bor i Falköping och arbetar i Skara och efter
ändring skulle samma kort kosta cirka 5000:-.
Församlingshemmet är inte aktuellt för uthyrning än, Barn- och utbildning har i
dagsläget aktivitet där.
Information Platåskolan
Björn Stenström arbetar som samordnare för Nya skolorganisationen på Barn- och
utbildningsförvaltningen. Efter en övergripande genomgång av hur den nya
skolorganisationen påverkar och utvecklar våra skolor i hela kommunen
presenterades grundidéerna för den kommande Platåskolan som är en del av
helheten.
Efter presentationen följde en frågor och diskussionsstund.
Det är viktigt att tänka på att hissarna är av den art att alla kan åka i den, inte att det
är en hiss man måste hålla in knappen för att kunna åka i den.
Svar från Björn: I projektgruppen som jobbar med Platåskolan (och Vindängens skola
som ingår i projektet) ingår en tillgänglighetskonsult som ser över denna och alla
andra frågor om tillgänglighet.
Det är viktigt att det finns väl genomtänkta utrymningsmöjlighet för rullstolsburna på
alla fyra planen.
Svar från Björn: I projektgruppen ingår även en brandkonsult som överser att hela
byggnaden följer alla föreskrifter, oavsett eventuella handikapp.
Öppna ytor är inte bra för elever med synskada, de är i stort behov av väggar att följa
och hålla sig i, olika golvmaterial eller olika kontrastfärger.
Svar från Björn: Även här jobbar projektets tillgänglighetskonsult med dessa frågor.
Arbetet med ljudakustiken är en viktig punkt.
Svar från Björn: Bra akustik är en väsentlig del för elevers lärande. Även på detta
område har vi en akustikkonsult som är delaktig i allt vårt arbete med skolans olika
lokaler.

Kommer det finnas teleslinga för hörselskadade, nej, inte i dagsläget. Nu finns det
mer mobila lösningar.
Målet för inflyttning är hösten 2022.
Hur går det med personalparkering?
Svar från Björn: I alla nya skolprojekt jobbar vi med att separera trafik och elever. För
Platåskolans del innebär detta att det i norra delen kommer att finnas en
hämta/lämna zon för särskilda undervisningsgrupper, en besöksparkering med
handikapparkering samt en separerad yta för godstransporter.
Utmed Hollendergatan kommer det sedan att finnas en hämta/lämna zon och
handikapparkering. För personalens parkering kommer vi att utnyttja den befintliga
parkeringen vid Odenhallen eftersom den står tom under dagtid.
Målet för inflyttning är hösten 2022, då har skolan ca niohundra elever och runt ett
hundra i personalen.

Björn Stenström tackade för frågorna och meddelade att alla gärna får skicka in
funderingar och frågor till honom på bjorn.stenstrom@falkoping.se
2. Övriga frågor
Agneta Lindblom, FUB, ställer en fråga till socialnämnden, om att socialstyrelsen
delar ut bidrag, rehabiliteringsersättning, till de som går på daglig verksamhet. För
två år sedan valde Falköpings kommun att inte söka ersättningen, men 2019
sökte kommunen detta, vilket var väldigt positivt. I år finns det ytterligare
bidrag/ersättningar, att söka, men det är viktigt att vi gör det innan tiden går ut.
FUB lämnar en skrivelse och lite information som Lisbeth Ek (S) tar med sig till
socialnämnden i ärendet. FUB har också skrivit ett mail till socialchefen Magnus
Schedin, John Wallberg samt Sture Olsson (M) i ärendet, men har fortfarande
inte fått något svar.
Hur går det med ombyggnationen av torget? Just nu pågår dialog med näringsliv
och det har påbörjats en del grupper. Det vore bra om Amelie Sandström eller
Fredrik Johansson kan komma till ett möte och informera om arbetet. I dagsläget
är det svårt att vara rullstolsburen och vara i centrum köra över torget med mera.
Vid Lindex är det också väldigt svårt att köra. Anna-Karin lyfter det med Fredrik
Johansson.
Morgan Billman (M) informerar om sommargatan, finns det synpunkter är det bra
att man hör av sig, ni kan maila till Anna-Karin så vidarebefordrar hon dessa till
rätt person.
Handikapps parkering vid Apoteket, där är det en hög trottoarkant, vilket är svårt
när man har ett funktionshinder. För SRF är det dock viktigt att det finns kant, fast

det behöver inte vara så hög.
Medlemmarna från föreningarna frågar varför ansvaret för Rådet för
Funktionshinder frågor ligger under tekniska nämnden? De anser att det borde
vara rimligt att rådet ligger under socialnämnden. Anna-Karin tar med sig
synpunkten till förvaltningschef och tekniska nämndens ordförande för vidare
diskussion i gruppen för översyn av den politiska organisationen.
Nästa möte 11/5-20 kl. 18.00

//Anna-Karin Andersson

