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Platsoch tid

Beslutande

Ledamöter

Ersättare

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Ingmar Andersson (DHR)
Roger Haddäng (FUB)
Maj Carlsson (Reumatikerförb.)
Solveig Gustavsson (Reumatikerförb.)

Annelie Nilsson (S)

Övriga deltagande

Frida Blomqvist, kollektivtrafikenheten § 3
Annica Carter, utredningssekreterare §§ 4-5
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef §§ 6-8
Amanda Andersson, utredningssekreterare

Utses att justera

Roger Raddäng (FUB)

Justeringens
plats och tid

stadshuset, 20 12- 03-16

Underskrifter

sekreterare

lli. ~. ...... . .... . . . ..

Amanda Andersson

Paragrafer
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KRF §l

Dagordning
Förslag till dagordning godkänns.
KRF § 2

Val av protokollsjusterare
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att utse Roger Raddäng (FUB) att
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
KRF § 3

Information från kollektivtrafikkontoret och diskussion om alternativa
körvägar för linjetrafiken i Hjo tätort
Frida Blomqvist från kollektivtrafikkontoret i Tibro informerar om
kollektivtrafikfrågor och om nya körvägar för linjetrafiken i Hjo tätort. Målet är
bra trafiklösningar, underlätta för pendlare samt fler lokala resmöj ligheter. Rådet
efterfrågar flextrafik liknande det system som används i Tibro. DHR efterfrågar
en busslinje som går via torget i Hjo.

KRF §4
Inkomna synpunkter till Hjo kommun 2011
Utredningssekreterare Annica Carter informerar om möj ligheten att lämna
synpunkter på kommunens verksamhet genom Synpunkten och redogör i korthet
för inkomna synpunkter till Hjo kommun under 2011.
KRF § 5

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)- resultat för vård och omsorg
2011
Utredningssekreterare Annica Carter informerar om Hjo kommuns resultat i
förhållande till andra kommuner gällande kvalitet och service utifrån
medborgarnas perspektiv. Kommunens kvalitet mäts inom följande områden:
tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och
samhällsutveckling. Syftet med jämförelsen är bl. a. att föra en dialog med
medborgarna om kommunens kvalitet och visa hur skattepengarna används.
KRF § 6

Rutin för bilresor med brukare som passagerare
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om rutiner för bilresor
med brukare som passagerare. Rådet skickar med synpunkt angående
färdtjänstrutiner för ungdomar som Jonas Engelbrektsson tar med sig till
förvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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KRF § 7

Kvartalsrapport ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 4
2011
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om att det vid senaste
rapporteringen fanns tre ej verkställda beslut inrapporterade till Socialstyrelsen.

KRF § 8

Handläggning av ärendet Framtidens omsorg om personer med
funktionsnedsättning
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om att en liknande
utredning som genomfördes föregående år gällande Framtidens äldreomsorg
kommer att genomföras under år 2012. Ledamöterna i rådet kan komma att utgöra
en referensgrupp under handläggningen.

KRF § 9

Måluppföljning 2011
Britt-Marie Sjöberg informerar om måluppföljningen för 2011.

Handling: Måluppföljning per den 31 december 2011

KRF § 10

Information från organisationerna i rådet för funktionshinderfrågor
Organisationerna i rådet informerar om kommande aktiviteter under våren och
sommaren.

KRF§ll

Övriga frågor
Kontakt
Britt-Marie Sjöberg informerar om att en person med el- och strålningskänslighet
har kontaktat henne angående tillgänglighet till rådet. I dagens läge existerar inte
någon lokalförening och pga. det har de inte tillträde till rådet men vid framtida
förändring är de välkomna att kontakta Britt-Marie och rådet.

Parkeringsplatser
Ledamöterna i rådet anser att de nya parkeringsplatserna för funktionshindrade
vid kyrkan är för smala vilket kan vara problematiskt för de som har permobiL
Rådet lyfter återigen frågan angående parkeringsplatsen för funktionshindrade vid
badet. Ordförande har stämt av med samhällsutveckling och parkeringsplatsen är
nu färdigställd .

Justerandes signatur

Utdrag sbestyrkande

