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Ledamöter
Per Halldén (M) Ordförande
Rune Lennartsson (C)
Inga-Lill Bergsten (S)
Angela Joelsson (KD)
Dag Högrell (L)
Heléne Svensson (S)
Corry Thuresson (S)

Ersättare
Johanna Svensson (S)
Lisbeth Ek (S)
Elias Assio (M)
Morgan Billman (M)

Kenth Karlsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF
Margareta Nilsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF
Inga-Maj Johansson, Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB
Lilian Göthberg, Falköpings Reumatikerförening
Monica Setterberg, Falköpings Reumatikerförening
Leif Brandt, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL
Stig Johansson, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL
Marita Johansson, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, DHR
Agneta Lindblom, Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU

Tjänstepersoner
Linda Karelid, kanslichef
Anders Winlöf, Valnämndens ordförande
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor
Måndagen den 21 mars kl 18:00- 19:15

Ärende
1. Information från valnämnden inför val 2022
Linda Karelid, kanslichef och Anders Winlöf, Valnämndens ordförande informerade
om tillgänglighet i kommunens vallokaler.
2. Inkomna frågor
Har Falköpings Kommun varit i kontakt med Västtrafik om buss upp till Tåstorps
boendet och till nya affärsområdet Jula, Willys, Biltema? Idag finns det inte säkra
vägar för varken cykel eller promenerande.
Borde inte politiken tänka på och planerar in kollektivtrafiken när nya områden eller

boenden byggs? Det vore bra med ett övergångsställe uppe vid Biltema. En bro över
vägen har väl också diskuterats kommunalt.
Har Falköpings Kommun svårt att sätta upp skyltar till ex Tåstorps boendet?
Svar från politiken:
En trafikstrategi är på gång. Det är inte kommunen som äger frågan om kollektivtrafik,
men kommunen har pågående samtal med Västtrafik. Det är inga enkla samtal och det
går väldigt långsamt.
När det gäller övergångställe och bro vid Biltema så är det så att det är Trafikverkets
vägar, så det är de som bestämmer över dom. Även där pågår en dialog med
Trafikverket om just övergångsställe.
Det finns skyltar som verksamheten av någon anledning inte använder sig av.

3. Övriga frågor
Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB, och
Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, lyfter att kommunen dragit
in utbetalning för habiliteringsersättningen för daglig verksamhet, from mars 2021, om
personen inte kunde närvara fysiskt. Detta ledde till att flera personer missat sin
ersättning. Föreningarna var 2020 i kontakt med ansvariga politiker och blev då lovade
att deltagarna på daglig verksamhet skulle få sin ersättning. Det var ersättningen för
den dagliga verksamheten som drogs in, men de fick som tur var den extra
ersättningen som betalades ut från staten. En skrivelsen lämnas till Anna-Karin som
lämnar den vidare till socialförvaltningens nämndsekreterare.
När man bokar Vindängens idrottshall så funkar inte de automatiska dörröppnarna
efter skoltid Anna-Karin tar med det till fastighetschefen.
Kenth Karlsson frågar hur det kunde beslutas att en blivande förskoleklasselev blev
skolplacerad på Centralskolan istället för på en funktionsanpassad skola som
Vindängen?
Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar önskar ett tillägg till de framtagna
Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass. Tillägget skulle vara ytterligare ett
urvalskriteriet till de redan 4 urvalskriterierna som finns om vårdnadshavares
önskemål om skolplacering inte kan tillmötesgå: Särskilda skäl skall beaktas speciellt
om tillgänglighet.
Frågan lyftes om någon risk och konsekvens analys gjorts då riktlinjerna togs, med
tanke på att placera elever på ej funktionsanpassade skolor?
Föreningarna kommer komma in med en skrivelse rörande detta till Barn- och
utbildningsnämnden.
Synpunkt om plogning, Margaretagatan och Idrottsgatan har inte haft plogade
trottoarer på hela vintern. Frågan skickades via DF och fick ett väldigt konstigt svar,
att det finns inte plats. Vad finns det inte plats till?
Den skottade snön som finns i stora högar har inte forslats bort, det kan inte vara bra
ur en miljöaspekt när det smälter.
Nästa möte måndagen den 23 maj kl. 18.00.
Per Halldén
Ordförande

