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1. Sammanträdets öppnande.
Ordförande Agneta Niklasson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Besök av Inger Hollström Flis, bibliotekarie
Inger berättar om de nyheter för tillgänglighet som biblioteket skapat sedan förra
besöket hos rådet för ett år sedan.
På biblioteket kan du pröva taltidningen. Taltidningen finns nu som app som kan
laddas ner till sin Ipad eller mobiltelefon. Biblioteket har även flera olika
tidningar som det går att lyssna på, bland annat MVT, Corren och Expressen. I
appen kan du både lyssna och samtidigt se texten och bilderna.
Götabiblioteken har en ny webb. På Legimus-sidan är en nyhet att böcker finns
att tillgå med bättre tillgänglighetsanpassning. Det finns bland annat talböcker
och böcker med större text. På sidan finns också en flik för tillgänglighet som
bland annat beskriver var det finns parkering, handikapptoalett, bussförbindelse
och övrig tillgänglighet. På Götabibliotekens webbsidan kan du även välja
talande webb för att få valda delar av webbsidan uppläst. Du kan även välja att
få större textstorlek samt en läslinjal för att underlätta läsningen. Inger hälsar
välkommen till biblioteket för att få hjälp att lära sig hur det fungerar.
Motalas Digidel-center har fått stor uppmärksamhet som förebild i att lära ut hur
det digitala fungerar. Här finns allt från kurs för de som är helt nybörjare på det
digitala området till mer specialisering.
3. Besök av Kåre Friberg, kommunstyrelsens ordförande
Kåre Friberg presenterar sig för rådet. Kåre tillträdde i oktober som ny
ordförande för kommunstyrelsen.
Ett nytt reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor är fastslaget av
kommunstyrelsen och ska beslutas av kommunfullmäktige i december 2018. I
det nya reglementet blir det kommunstyrelsen istället för tekniska nämnden som
har huvudansvaret.
Det finns inte längre någon paraplyorganisation för handikappföreningarna.
Därför ska kommunen skicka ut ett brev till alla föreningar och uppmana
föreningarna att nominera ledamöter till rådet som ska representera
föreningarna. Målet är att så många föreningar som möjligt är representerade i
rådet. Rådets ledamöter ansvarar för att föra frågorna vidare till alla föreningar.
Enligt det nya reglementet kommer representanter från föreningarna inte bli
valda för hela mandatperioden som är fyra år utan väljs för ett år i taget. Det
öppnar förhoppningsvis upp för att få bredare representation under en
mandatperiod och möjlighet för fler att åta sig uppdraget som kanske tycker att
fyra år är för lång tid.

Sida 3 (3)

4. Övriga frågor
Jan Kempe har synpunkter på färdtjänst och undrar hur uppföljning sker av de
färdtjänstavtal kommunen har. Dels gällande tidsbeställningar då färdtjänsten
ofta kommer sent. Det finns också en rädsla att åka med färdtjänst då känslan är
att de kör fort för att de har pressade tider. Förslaget är att bjuda in kommunens
färdtjänstsamordnare till ett av rådens möten för att diskuterar detta.
Färdtjänstsamordnaren kommer även få del av dessa minnesanteckningar och
ges möjlighet att återkoppla till handikappföreningarna.
5. Avslut
Agneta Niklasson tackar för ett bra möte och för ett bra samarbete dessa fyra år.
Mötestider för 2019 får rådet som tillträder besluta om.

Marion Johansson
Nämndsekreterare

Agneta Niklasson
Ordförande

