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Sammanträdesdatum

20 13-05-28

Rådet för funktionshinderfrågor
Platsochtid

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

Beslutande

Ledamöter

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Ewa F Thorstenson (M)
Lars Glad (M)
Petter Jönsson (Fp)
Roger Haddäng (FUB)
Sven Dagerbrant (HRF)

Ovriga deltagande

Lennart Andersson, ekonomichef
Jonas Engelbrektsson, vård och omsorgschef
Amanda Andersson, utredningssekreterare

Utses alt justera

Roger Haddäng (FUB)

Justeringens
plats och tid

s tadshuset, 20 13-et- 24

Underskrifter

JJ. u ••••••• •

sekreterare

Amanda Andersson

Ersättare

Me1ja Wester (S)
Liselotte Karl sson (S)
Solveig Gustavsson (Reum.f)
Astrid Andersson (FUB)

Paragrafer

10-17
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KRF § 10

Dagordning
Förslag till dagordning godkänns.
KRF§11

Val av protokollsjusterare
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att utse Roger Baddäng (FUB) att
till sammans med ordförandenjustera dagens protokoll.
KRF § 12

Presentation av ny ekonomichef
Ekonomichef Lennart Andersson presenterar sig för rådet. Lennart påbörjade sin
tjänst i kommunen 6 maj.
KRF § 13

Planering inför aktivitetsdag 21/9-13 på Park
Britt-Marie Sjöberg informerar om förberedelserna inför den planerade
aktivitetsdagen på Park 2 1 september. Britt-Marie har varit i kontakt med
Ilund för alla som kommer att visa upp sin verksamhet. KaHjoTi kommer även att
vara med.
Alla organisationerna representerade i KRF kommer att finnas på plats med ett
informationsbord. Bord finns att tillgå i lokalen. Britt-Marie ska kontakta Claes
Hagström på Hjärt- och lungsjukas förening angående deras deltagande.
Enhetschef Louise Samuelsson är kontaktad angående möjligheten att daglig
verksamhet kommer att förbereda och sälj a fika på aktivitetsdagen.
Information om aktivitetsdagen kommer att läggas in i evenemangskalendern för
600-års j ubileet. Det kommer även att annonseras på hemsidan i god tid innan
arrangemanget.
Tisdagen 3 september kl.l6:00 i Stadshuset kommer KRF att ha ett
avstämningsmöte inför aktivitetsdagen.
KRF § 14

Redovisning av beviljade föreningsbidrag 2013
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson redovisar för utbetalning till
föreningar och organisationer med anknytning till vård och omsorg för 20 13. Nio
stycken föreningar bevilj ades föreningsbidrag och totalt delas 20 000 kronor ut.

Utdragsbestyrkande
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KRF § 15

Kvartalsrapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1

2013
Vård och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om att vid den senaste
rapporteringen fanns ett ej verkställt beslut inrapporterat till Socialstyrelsen.
KRF § 16

Information från organisationerna i rådet för funktionshinderfrågor
Sven Dagerbrant informerar om att HRFs distriktsstyrelse ska ha höstmöte i
Karlsborg 31 /8. Sven kommer att informera om aktivitetsdagen som ska hållas i
Hjo 2 1/9 på Park. Sven informerade om att han har varit i Lidköping på
Skaraborgs folkrörelse-/föreningsarkiv med 15 pärmar.
Roger Haddäng informerade om att FUB kommer att ha en grillfest i augusti och
där fem stycken stipendier ur Molanders fond kommer att delas ut. I november
kommer en fi lmvisning hållas i Tibro. Fredagsbowlingen är välbesökt, cirka 20
personer deltar varje fredag.
Ewa Thorstenson informerar om att Röda Korset under somrnaren genomför resor
för brukare och boende.
Britt-Marie Sjöberg uppmanar alla att passa på a ll delta i de olika aktiviteter som
anordnas i Hjo under sommaren med anledning av kommunens 600-års jubileum.
KRF § 17

Övriga frågor
Ventilation Sturebo

Roger Haddäng undrar vad som hänt med frågan angående ventilationen på
Sturebo. Jonas Engelbrektsson har lyft frågan med fasti ghetschef Bo Adler.
Wennergrens är fastighetsägare.
Kompiskort

Roger Haddäng undrar vad som hänt med frågan angående kompiskort. Jonas
Engelbrektsson informerar om att enhetschef Paula Teileri och fritidssamordnare
Patrik Andersson fått i uppdrag att ta fram ett sådant kort i kommunen.
Information/återkoppling

Solveig Gustavsson tar upp frågan angående återkoppling till rådet i de ärenden
som diskuteras. Solveig påpekar att det är viktigt att få reda på hur frågan lyfts
vidare och vad som händer i ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Britt-Marie önskar trevlig sommar och informerar om att nästa sammanträde med
rådet är 9 oktober kl.l 5 :00

Utdragsbestyrkande

