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Minnesanteckningar 181109
1. Ida Svensson presenterar Funktionsrätt i Jönköping, tidigare HSO, som är en paraplyorganisation för 33
medlemsföreningar. Funktionsrätt agerar som extra resurs och gemensam kraft, arbetar för ökad
tillgänglighet, delaktighet och självkänsla hos olika grupper. Funktionsrätt jobbar även med service åt
föreningar, tillgänglighetsinventeringar, skolinformation, uthyrning av lokaler och bokföringsuppdrag.
Funktionsrätt företräder intresseorganisationer inom olika sjukdomsgrupper samt samarbetar och
nätverkar med politiker. Kanslist Ida Svensson finns på ida@f.jonkopingslan.se 036-15 28 79.

2. Minnesanteckningar från föregående möte tas upp. Detta ska göras vid varje möte i fortsättningen.
Mikael Stenquist ska undersöka vad som ska läggas ut på kommunens hemsida om möjligheten att låna
hörhjälpmedel. Funktionsnedsattas samarbetsråd i Tranås, FST, efterlyser en bättre lösning än
nuvarande handikappramp i Hätte. Kurre Carlson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, upplyser om
att det finns delade meningar om rampen och att det krävs en avvägning mellan olika behov. En del
tycker att rampen är för brant, andra att den är för lång. Kultur- och fritidsförvaltningen utreder vad som
kan vara lämpligt och beslut kommer att tas ute i verksamheten, inte av nämnden. FST tipsar om att
badrullstolar kan vara ett alternativ. FST efterlyser en sammanställning från den rundvandring som
gjordes i maj. Foton från rundvandringen bifogas, (bilaga 1). FST vill veta om det har kommit in en
skrivelse till kommunen om behovet av en syn- och hörselinstruktör. Svar ges vid nästa möte.
3. Diskussion förs om förändringen av vård- och omsorgsrådet. FST vill ingå i vård- och omsorgsrådet om
det organiseras under kommunstyrelsen.

4. Nästa möte med RFF hålls den 15 februari kl. 13.15. Förlag på mötestidestider 2019 bifogas i (bilaga 2).
5. Övriga frågor. Kurre Carlson, som sitter i valnämnden, berättar om tillgängligheten till vallokaler under
höstens val. Den nya vallokalen i Junkaremålen, Målet, fungerade inte och kommer inte att användas i
fortsättningen. Fröafallsskolan kan inte användas under ombyggnationen. Service med att ombud
hämtar röstsedlar hemma hos de röstande var uppskattad och kan byggas ut ytterligare. En synpunkt
framförs om att systemet för röstsedlar var rörigt, att det var svårt att hitta bland valsedlarna. Däremot
fungerade det bra för rullstolsburna vid valskärmarna. Valnämnden välkomnar synpunkter från RFF på
hur vallokaler och system för röstning kan utvecklas.
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Bilaga 1
Foton från stadsvandringen
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Bilaga 2
Mötestider RFF - 2019

Datum: 15 februari

Datum: 24 maj

Datum: 13 september

Datum: 8 november

Tid:

13.15–15.00

Plats:

Stadshuset
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Stadshuset
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