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Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § l

Dagordning
Förslag till dagordning godkänns.
KRF§2

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

Redovisning av inkomna synpunkter till Hjo kommun 2012
Utredningssekreterare Amanda Andersson informerar om möjligheten att lämna
synpunkter på kommunens verksamhet genom Synpunkten och redogör i korthet
för inkomna synpunkter till Hjo kommun under 20 12.
KRF § 4

Information om ansökan till föreningsbidrag
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om att det fram till 3 1
mars är möjligt för föreningar och organisationer att söka föreningsbidrag.
Ansökande föreningar och organisationer ska uppfylla kraven i de allmänna
bestämmelserna och verksamheten ska vara ett komplement till Vård och omsorgs
verksamhetsområde. Blanketten som ska fyllas i och skickas med i ansökan finns
på kommunens hemsida. Se bilaga angående inlämning av medlemsmatrikel

KRF § 5

Kvalitetsberättelse 2012 Vård och omsorg
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson redovisar kvalitetsberättelsen för
201 2. Verksamheterna ska systematiskt arbeta med kvalitet på respektive enhet,
dokumentera arbetet samt sammanställa och återrapportera det årligen.
Under 20 12 har tio stycken Lex Sarah-rapporter inkommit och utretts. Två
ärenden har bedömts vara allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för ett
allvarligt missförhållande. Dessa ärenden har skickats till Socialstyrelsen. Det ena
är avslutat av Socialstyrelsen som bedömt att Hjo kommun utrett saken i
tillräcklig omfattning och vidtagit nödvändiga åtgärder.
En uppföljning av personalens utbildningsnivå har gjorts vilket resulterat i att
utbildningsinsatser inom ramen för omvårdnadslyftet genomförts i två omgångar.
Under 20 12 inkom 23 stycken synpunkter till Vård och omsorg vilket är en
förbättring mot 20 11 då sex stycken synpunkter inkom. I 18 fall har återkoppling
av ansvarig handläggare önskats.

Utdragsbestyrkande
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Rådet för funktionshinderfrågor
Resultat från Socialstyrelsens nationella brukarenkät för hemtjänst och särskilt
boende samt resultat från brukarenkäten som genomförts inom hela LSS redovisas
i kvalitetsberättelsen.
V ruj e enhetschef har redovisat hur stor andel av brukarna som har en aktuell
genomförandeplan (72%). Inför 2013 är det är prioriterat förbättringsområde att
förbättra antalet brukare med genomförandeplan samt öka den enskildes
delaktighet vid framtagandet av planen.

KRF § 6

Information angående hörsel- och syninstruktör
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson svarar på den inkomna frågan om
varför kommunen inte erbjuder hörsel- och syninstruktör. Frågan är en hälso- och
sjukvårdsfråga och ansvaret ligger därför hos Västra Götalandregionen. De hjälper
till med diagnostik, habilitering och rehabilitering för personer i alla åldrar i syftet
att öka delaktigheten i samhället. Information finns att tillgå på regionens
hemsida.

KRF§7

Diskussion om funktionshinderdag
Ordförande Britt-Marie Sjöberg har und~rsökt datum för genomförandet av en
funktionshinderdag i samband med kommunens 600-års jubileum. Rådet enas om
att Britt-Marie ska preliminärboka medborgarhuset Park 21/9.
På KRF kommande möte 28/5 ska en avstämning av vad som hänt med
planeringen inför funktionshinderdagen göras.

KRF § 8

Information från organisationerna i rådet för funktionshinderfrågor
Hörselskadades förening har under mars haft årsmöte. För tillfället har inte
föreningen så mycket aktiviteter men medlemsantalet har ökat och föreningen är
viktig för de hörselskadade i området. 2014 kommer föreningen att fira 50-års
jubileum.
FUB har under mars haft årsmöte. De planerar att ha en grillfest i augusti, det är
ännu inte bestäm t vart. FUB kommer att dela ut pengar till funktionshindrade
ungdomar under 18 år från Nels G Molanders fond.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KRF § 9
Övriga frågor
Samrådshandling Pedagogien
Britt-Marie Sjöberg informerar om att det sedan fölTa sammanträdet skickats ut en
samrådshandling ti ll representanterna i KRF att yttra sig om. Organisationerna är
positiva till att möjligheten att yttra sig på samrådshandlingar ges.

Ventilation Sturebo
Roger Baddäng informerar om att gruppbostaden Sturebo fungerar bra men att
ventilationen i de olika lägenheternas kök är dåligt och att brandlarmet går med
jämna mellanrum. Jonas Engelbrektsson tar med frågan till fastighetsansvarig Bo
Adler.

Kompiskort
Roger Baddäng informerar om "Kompiskortet". Iden kommer från Älmhults
kommun och är ett samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och
Socialförvaltningen. Kompiskortet innebär att en person med
funktionsnedsättning har möj lighet att ta med en person på kultur- och
fritidsaktiviteter som arrangeras i kommunen.
Roger tycker att något liknande borde finnas i Hjo kommun och att de föreningar
som ansluter sig till kompiskortet skulle kunna få publicitet på kommunens
hemsida vilket skulle leda till god PR.
Jonas Engelbrektsson är positiv till förslaget och tar med frågan till Vård och
omsorg och Kultur och fritidsenheten.

~ ~

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga .
Med anledning av Roger Haddängs, FUB, frå gest ällning på KRFs sammanträde 13/3-13 angående
huruvida Hjo kommun strider mot personuppgiftslagen {1998:204) genom att efterfråga
medlemsmatrikel från de föreningar som ansöker om föreningsbidrag har kommunen t agit hjälp av
Staffan Wikel l, jurist på SKL och expe rt på bl.a . frågor som rör pe rso nuppgift slagen. Staffan uttalar
fö ljande :
" Det är inget tvång att söka föreningsbidrag i kommu nen, det rör sig inte om myndighetsutövning.
För att kommunen ska kun na pröva rätten till föreningsbidrag och ta beslut behöver kommunen veta
antalet med lemmar bosatta i kommunen. Att efterfråga medlemsmatrikel strider därför ej mot
personuppgiftslagen.
Kommunen bör se öve r sina rutiner fö r hur medlemsmatrikeln hålls ord nad . När handlingen
inkommit till kommunen blir det en allmän handling. Medlemsmatrikeln bör inte skickas in
elektroni skt, om så sker bör den di rekt skrivas ut och sedan radera s. När det gäller medlemsmatrikel
f rån handikapprörelsen bör hand lingen enbart hå llas på papper och en notering göras i diariet att
matrikeln gåtts igenom samt hur många medlemmar som finns i kommunen, handlingen gallras efter
att beslutet är taget. Ett tänkbart alternativ skulle vara att föreningarna har möjl igheten att välja att
för kommunen visa upp medlemsmatrikeln och sedan ta med den tillbaka."

