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Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 15:00-16:00

Beslutande

Ledamöter

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Ewa F Thorstenson (M)
Lars Glad (M)
Petter Jönsson (Fp)
Ingmar Andersson (DRR)
Roger Raddäng (FUB)
Solveig Gustavsson (Reumatikerförb.)
Sven Dagerbrant (RRF.)

Övriga dellagande

Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef §§ 12-15
Edvin Ekholm, kommunsekreterare, § 17
Annica Carter, utredningssekreterare, § 17
Amanda Andersson, utredningssekreterare

Utses all justera

Roger Raddäng (FUB)
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KRF § 12

Dagordning
Förslag till dagordning godkänns.
KRF § 13

Val av protokollsjusterare
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att utse Roger Haddäng (FUB) att
tillsammans med ordföranden j ust era dagens protokoll.
KRF § 14

Redovisning av beviljade föreningsbidrag 2012
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson redovisar för utbetalningen av
föreningsbidrag till föreningar och organisationer med anknytning ti ll vård och
omsorg för 2012. Elva stycken föreningar beviljades föreningsbidrag och
principen för utdelningen har varit 50 kr/medlem bosatt i Hjo kommun, dock med
ett maxbelopp på 5000 kr.
KRF § 15

Kvartalsrapport ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 1
201 2
Vård och omsorgschef J onas Engelbrektsson informerar om att det vid senaste
rapporteringen fanns tre ej verkställda beslut inrappmierade till Socialstyrelsen
angående särskilt boende.
KRF § 16

Information från kollektivtrafiknämnden Hjo Tibro Karlsborg
Britt-Marie Sjöberg delger information om att kollektivtrafiknämnden tagit
beslutet att införa trafikfmmen Flextrafik i Hjo och Karlsborg från och med
Västtrafiks tidtabellskifte i december 2012. Ett sätt att skapa fler och bättre
resmöjligheter för äldre och funktionshindrade personer till efterfrågade adresser i
kommunhuvudmterna. Trafiken körs endast efter förb eställning, alla dagar i
veckan och under bestämda turintervaller från 09.00-22.00. Resenärens kostnad
för resan är densamma som för en enkelbilj ett i den allmänna kollektivtrafiken, i
april 2012 var kostnaden 33 kr för enkel resa.
KRF § 17

Värdeskapande visionsarbete i Hjo kommun
Kommunsekreterare Edvin Ekholm och utredningssekreterare Annica Carter
infonnerar om det pågående visionsarbetet i kommunen. Kommunchef, Lisbeth
Göthberg, fick und er hösten 20 11 uppdraget att ta fram en vision för Hjo
kommun. Under våren har visionsarbetet fortgått med två visionskvällar på Park
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där ca 270 personer diskuterat tre frågor: Vad är unikt för Hjo kommun? Vad kan
vi bli bäst på? Vad driver vår ekonomi?
Flertalet klotterplank har ställts ut på platser i kommunen där allmänheten kan
dela med sig av sin bild av framtid ens Hjo.
En projektgrupp arbetar nu med att hitta kärnan i det som framkommit för hur
visionen ska arbetas fram . En viktig grupp att få med i visionsarbetet är ungdomar
och arbetet kommer nu att inriktas på de ungas syn om framtidens Hjo. Visionen
kommer att tas upp i fullmäktige för beslut under hösten 20 12 och därefter
kommer konkreta strategier utarbetas inom viktiga utvecklingsområden med
visionen som utgångspunkt. Representantema i KRF uppmanades att diskutera
visionsarbetet i sina organisationer och lämna ideer till Almica Carter eller Edvin
Ekholm för att ta med i det framtida arbetet. På hemsidan finns
KRF § 18

Information från organisationerna i rådet för funktionshinderfrågor
Organisationema i rådet informerar om utförda och kommande aktiviteter under
vår/sommar.
Sven Dagerbrant informerar om att HRF har haft problem med vikande
medlemsantal men efter hörseldag i Karlsborg där organisationen informerade om
verksamheten har de fått fler medlemmar. En liknande dag kommer att ske under
hösten i Hjo. Sven kommer att vara ombud på HRFs kongress 31 /5-4/6.
FUB kmnmer att resa till Visingsö sista helgen i maj .
Britt-Marie Sjöberg informerar om att parkeringsplatsen vid badet är fårdigställd
samt att hon talat med Håkan Karlsson om parkeringsplatsen vid torget och den
uppfyller de regler som gäller för handikappsparkeringsplats. Organisationema
påpekar att problemet vid torget är muren som går för långt ut i vägen samt att
parkeringsplatsen vid Konsum inte uppfyller nationell nom1.
KRF § 19

Övriga frågor
Roger Raddäng har fått samtal från medlemmar i FUB angående artikeln i Hjo
tidning om en Lex Sarah anmälan riktad mot Hjo kommun. Jonas
Engelbrektsson informerar om att ärendet är sekretessbelagt. Medarbetare har
rapporteringsskyldighet ti ll närmsta chef för att förhindra missförhållanden.
Jonas Engelbrektsson informerar om representanterna i KRF kommer att få en
inbjudan till en Kick off som hålls på Park 2 och 3 oktober. Seminarieteatem
kommer att hålla i en teaterföreställning som kommer att efterfö ljas av
fokusgrupper där värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kommer att
diskuteras. En blandning av personal och representanter från inom
äldreomsorgen konm1er i dialog att arbeta fram värdighetsgarantier för Hjo
konmmn.

Justerandes signa
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So lveig Gustavsson har blivit uppringd av en medlem som undrat över
möjligheten att ta sig fram en bit längst Hjoån med rullator. Petter Jönsson
infonnerar att området kring Källängen och mot centrum är anpassat och
framkomligt med rullator.
Solveig Gustavsson informerar om att Vallmogatans trottoar är i dåligt skick
och inte trafiksäker för permobiL
K011ebo har bytt lokal och ungdomama trivs bra. Brit t-Marie Sjögren ska se
över möjligheten att göra ett studiebesök där med KRF under hösten 2012.
Ingmar Andersson meddelar att Synskadades Riksförbund (SRF) startat upp
sin verksamhet Hjo, Tibro, Karlsborg och har 30 medlemmar.
Britt-Marie önskar trevlig sommar och informerar om att nästa möte är tisdag 9
oktober kl.lS.OO

*

Roger Haddäng påpekar att hörslingan i ÖRINGEN inte
fungerar trots tidigare påtryckningar f rån KRF •
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