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Beslutande

Ledamaler

Tjänstgörande ersallare

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Ewa F Thorstenson (M)
Lars Glad (M)
Petter Jönsson (Fp)
Ingmar Andersson (DHR)
Roger Haddäng (FUB)
Claes Hagström (Hjärt- och !ung.)
Sven Dagerbrant (HRF.)

Astrid Andersso n (FUB)

Övriga dellagande

Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef, del av §§ 26, 22-23
Amanda Andersson , utredningssekreterare

Utses all Justera

Roger Haddäng (FUB)
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Rådet för funkti onshind erfrågor
KRF § 20

Dagordnin g
Förslag till dagordning godkänns.
KRF § 21

Val av protokollsjusterare
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att utse Roger Hadeläng (FUB) att
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
KRF § 22

Kvartalsrapport ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 2
2012
Vård och omsorgschef Jonas Engclbrektsson informerar om att det vid
rapporteringen för kvartal 2 fanns två stycken ej verkställda beslut enligt LSS.
Under tredje inrapporteringsperioden som pågår under perioden 17/9- 15/1 Ohar
båda besluten inra pporterats som verkstä llda.
KRF § 23

Information om det nya boendet för funktionshindrade ungdomar

Det nya boendet Sturebo öppnade l /9. Boendet består av fyra stycken lägenheter
och för tillfullet är det två personer som bor på Sturebo. Det finns
sate llitlägenheter i anslutning till boendet vilket ökar flex ibiliteten då personalen
pa S turebo även kan ge stöttning til l de personer som bor i en satellitlägenheL
KRF § 24

Remisser till rådet för funktionshinderfrågor
Britt-Marie Sjöberg informerar om att det sedan förra sammanträdet skickats ut
två remi sser att yttra sig om till representanterna i rådet för funktionshinderfrågor:
- Samråd om trafikförsötjningsprogram för fårdtjänst och riksfårdtjänst 20 12-2015
(20 12-372).
-Samråd: Detaljplan för del av Fågc lås Spakås l: l m.fl.
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Rådet för funktion shindcd'rågor
KRF § 25

Information från organisationerna i rådet för funktionshinderfrågor
Claes Hagström informerar om att Hj ärt- och lungsjukas förening lördagen 22
september erbjöd allmänheten gratis spirometri och blodtrycksmätning på Park.
C irka 70 personer deltog under dagen.
FUB kommer söndagen den 14 oktober att vara delaktiga i en prova på-dag på
Brevikens golfklubb.
HRF lokalförening arrangerar "Hörselskadades Dag" lördag 13 oktober med start
klockan l 5:00 på Rödingen . Arrangemanget är öppet för allmänheten och dagen
kommer bland annat att innehålla föredrag om hörsel, demonstration av
hörseltekn iska hjälpmedel och underhållning.
DHR genom förde ef1er semestern ett läger för omsorgstagare i Ängabacken.
Lägret pågick under två dagar och sponsrades utav Lions. Lägret var mycket
lyckat och deltagarna fick mata djur, åka häst och vagn samt bjöds på
underhållning. DHR har även genomfört en resa till Kinnekulle med omnejd.

KRF § 26
Övriga frågor
Roger Hadeläng informerar o m att kommunens anslagstavla tillfåll igt
flyttats runt på torget och blockerat gångvägar vilket utgjort fara för
fotgängare . Han påpekar att det är kommunens ansvar att se efter
ans lagstavlan.
Vård- och omsorgschef Jonas E ngelbrektsson informerar om att
Socialstyrel sen 18 oktober kommer att genomföra en ti llsyn av bostad med
särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS i Hjo kommun. T illsynen ska
genomföras i gruppbostäderna Gjutaren och Vall gatan 4 c. Granskningen
ska belysa hur personer som anges i l § l LSS och som bor i en
gruppbostad får sina behov tillgodosedda och får möjlighet till infl ytande,
delaktighet och självbestämmande.

2-3 oktober uppträdde seminarieteatern på Park. Teaterföreställningen är
en uppstart för arbetet med värdegarantier inom äldreomsorgen i Hjo
kommun. Inbjudan gick ut till anställda inom vård och omsorg, politiker
samt KPR och KRF.
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