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Sammanitadesdatum

20 12- 11-28

Rådet för funktionshind erfrågor
Plats ocn tid

Sammanträdesrummet Öringen, Stadshuset, kl. 15:00-1 6:00

Beslutande

Ledamöter

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Ewa r Thorstenson (M)
Lars Glad (M)
Petter Jönsson (Fp)
Ingmar Andersson (DHR)
Roger Baddäng (fUB)
Maj Carlsson (Reumatikerförb.)
Claes Hagström (Bjärt- och 1ung.)

Övriga deltagande

Håkan Karl sson, arbetsingenjör, § 29
Annica Carter, utredningssekreterare, § 32
Karin Yn gve, anhörigsamordnare, § 32
Amanda Andersson, utredningsseheterare, §§ 27-31

Utses att justera

Roger Hadeläng (FUB)

Justeringens
plats od1 tid

stadshuset, 2012-1 2-13

Underskrifter

sekreterare

U H
:....
Amanda Andersson

Ersattare

Metja Wester (S)
Lise lotte Karlsson (S)
So lveig Gustavsson (Reum.f)

Paragrafer

27-34
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Rå det för funktionsh inderfrågor
KRF § 27

Dag ordni ng
Förslag till dagordning godkänns.
KRF § 28

Va l av protokoll sj usterare
R ådet fö r funktio nshinderfrågo r beslutar att utse Roger Hadeläng (FUB) att
til lsammans med ordföranden j ustera dagens protokoll.
KRF § 29

Pa rke rin gsplatser
A rbetsi ngenjör Håkan Karlsson informerar o m de parkeringsplatser för
fun ktionsnedsatta som fi1111s i kommunen. Parkeringsp latserna är utformade
utifrån rekommendationerna i Trafi kverkets och Sveriges Ko mmuner och
Lanelsting skrivelse "Vägar och gators utform ning" (VGU).
Dc två parkeringsplatser som fin ns vid torget kom mer att breeldas eftersom muren
skapat stora problem. Vid Konsumhuset finns det två parkeringsplatser för
funktio nsnedsalta vilk a upplevs som små. Förvaltni ngen kommer att invänta och
se vilken verksamhet det kommer att bli i huset innan ett beslut om en eventuell
förändring av parkeri ngsplatserna tas. Solveig Gustavsson från
Reumatikerfö rbundet påpekar att det finns en svacka i marken på ena
parkeringsplatsen vilket leder till att det ofta är vattenpölar och is på vi ntertid på
ena siclan av parkeri ngsplatsen. Håkan Karl sson tar med sig informationen tillbaka
till förvaltn ingen för att se över problem et.
KRF § 30

Kvartals rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3
2012
Utredningssekreterare Ama.nda Andersson informerar om att det vid
rapporteringen för kvartal tre fan ns två stycken verkställda beslut enligt LSS samt
sex stycken verkställda bes lut enligt SoL ÄO samt ett avslut utan verkställighet.

KRF § 3 1
Sammanträdesdagar oc h - tid er 2013 för Rådet för
funktio nshin derfrågor
Rådet fö r funktionshinderfrågo r beslutar att fastställda förslag till
sammanträdesdagar och - tider 20 13.
Rådet sammanträder kl. 15:00 den 13 mars, 29 m aj , 9 oktober och 27 november.

Utdragsbestyrkande
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KRF § 32
Dialog kring värdighetsgarantier/tjänstegarantier
Utredningssekreterare A1mica Carter informerar om arbetet med utformandet av
värdighetsgarantier inom äldreomsorgen och revideri ngar av tjänstega rantier inom
funkt ionshinder som pågår i kommunen. Hjo kommun har fått 190 tkr från
Socialstyrelsen för att utarbeta nya garantier. En värdighetsgaranti är en konkret
utfästelse utöver det som den enskilde redan beviljats i biståndsbeslutet Det kan
handla om förbättrade möj ligheter att påverka hur, när och på vilket sätt saker ska
göras. För att en garanti ska vara verkningsfull är det av vikt att den enskilde
känner till värdighetsgarantin, att den enskilde vet hur klagomål ska lämnas och
samtidigt upplever det som meningsfullt att lämna klagomål och att arbetet följs
upp inom ramen för kommunens systematiska kvalitetsarbete.
Rådet för funktionshinderfrågor är en av referensgrupperna i utformandet av nya
garantier och underl aget kommer tillsammans med Socialstyrelsens vägledning att
bearbetas till ett förslag på lämpliga värd ighetsgarantier. Ett beslut om garantierna
kommer att tas senast i februari 2013 och sedan kommer informationen att gå ut
till kommunens medborgare genom informationsbroschyrer och på kommunens
hemsid a.

KRF § 33
Information från organisationerna i rådet för funktionshinderfrågor
Hjärt- och lungsjukas förening informerar om att de kommer att vara med på
julmarknaden på Park.
R eumatikerförbundet har under hösten haft trivselträffar med bland annat Mats
L öving, räkfrossa samt julbord. Badresorna till Tibro fungerar bra.

KRF § 34
Övriga fråg or
Rådet diskuterade att ha en halvdag under jubilieumsåret 2013 där
organ isationerna visar upp sig och de olika hjälpmedel som finns. Britt-Marie
kommer att ta kontakt med PG Ylander.

Utdragsbestyrkande

