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Platsochtid

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

Beslutande

Ledamöter

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Lars Glad (M)
Petter Jönsson (Fp)
Ingmar Andersson (DHR)
Roger Haddäng (FUB)
Claes Hagström (Hjä11 och !ung)

Övriga deltagande

Jonas Engelbrektsson, vård och omsorgschef

Utses att justera

Ingmar Andersson (DHR)

Justeringens
plats och tid

stadshuset, 2013-11-15

Ersattare

Merja Wester (S)
Fredrik Bellino (-)
Sven Dagerbrant
(Hörselskadades förening)
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2013- 10-09
Rådet för funktionshinderfrågor

KRF § 18

Dagordning
Ärendena "Översyn av Rödingens och Vallgårdens matsalar" och "ny enhetschef
inom LSS" tillkommer. I övrigt godkänns förslag till dagordning.
KRF § 19

Val av protokollsjusterare
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att utse Ingmar Andersson, DHR, att
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

KRF § 20
Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom. Återkoppling görs i följande ärenden:
Kompiskort
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om att den nya
enhetschefen inom LSS kommer få i uppdrag att ta tag i denna fråga så snart som
möjligt.
Ventilation Sturebo
Ordförande Britt-Marie Sjöberg informerar om att tekniska avdelningen håller på
att se över möjliga lösningar för att åtgärda ventilationen på Sturebo. Frågan har
hög prioritet och de arbetar med det.
Muren vid parkeringen intill kyrkan
Ordförande Britt-Marie Sjöberg informerar om att tekniska avdelningen har detta
med i planeringen.

KRF § 21

Utvärdering av Aktivitetsdagen
Diskussion förs om Aktivitetsdagen som anordnades av Rådet för
funktionshinderfrågor på Park lördagen den 2 1 september kl. 12: 00-1 6:00.
Ledamöterna i Rådet är eniga om att Aktivitetsdagen blev väldigt lyckad.
Eventuellt ska Aktivitetsdagen tidigareläggas till kl. l 0:00 nästa gång.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KRF § 22

Gruppbostaden Vallgatan 4C:s framtida inriktning
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om att kommunstyrelsen
har beslutat att avveckla gruppbostaden Vallgatan 4C.
KRF § 23

Kvartalsrapport ej verkställda beslut
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om att det har
rapporterats in ett ej verkställt bes lut inom LSS och två ej verkställda beslut inom
SoL till inspektionen för vård och omsorg för kvartal två 2013 .
KRF § 24

Mål 2014 för de olika verksamheterna
Ordförande Britt-Marie Sjöberg informerar om visionen, utvecklingsområden och
kommunfullmäktiges prioriterade mål.
Lars Glad, ordförande i tekniska utskottet, Petter Jönsson, ordförande i barn- och
ungdomsutskottet, och Britt-Marie Sjöberg, vice ordförande kommunstyrelsen,
informerar om förslag tillmål för de olika verksamheterna.
KRF § 25

Informationsdag för högstadiet i Karlsborg
Ordförande Britt-Marie Sjöberg får i uppdrag att kontakta Björn Rubensson,
ledamot för FUB i Rådet för funktionshinderfrågor i Karlsborg, och bjuda in
honom till nästa möte för att få mer information om den informationsdag de
anordnar för högstadiet om funktionshinderfrågor.
KRF § 26

Översyn av Rödingens och Vallgårdens matsalar
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om att ärendet "Översyn
av Rödingens och Vallgårdens matsalar" ska tas upp på omvårdnadsutskottets
nästa sammanträde. Efter omvårdnadsutskottets sammanträde skickas
handlingarna till ledmöterna i Rådet fö r funktionshinderfrågor för möjlighet att ge
synpunkter innan ärendet tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 30 oktober.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Rådet for funktionshinderfrågor

KRF § 27

Ny enhetschef inom LSS
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om att vård och omsorg
har anställt en ny enhetschef inom LSS; Annica Törner.
KRF § 28

Information från organisationerna i rådet
Hjärt och lung informerar om att de ska ha en aktivitet den l O oktober då Hjo
Blomster kommer och gör blomsterarrangemang.
Hörselskadades förening informerar om att Barbro Widerström är ny ledamot för
Hörselskadades förening i Rådet för funktionshinderfrågor i Karlsborg. De har
tidigare inte haft någon representant i detta råd .
FUB informerar om att de har haft grillfest i Skackastugan i Karlsborg. Ca 70
personer var med och de hade även stipendieutdelning. Under hösten ska man
hyra bion i Tibro.
KRF § 29

Övriga frågor
Rådet konstaterar att den nyinstalleradc hörslingan i sammanträdesrummet
Öringen fungerar.
Roger Haddäng frågar var fritidsverksamheten för funktionshindrad e ungdomar
har tagit vägen. Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson svarar att de inte
har haft någon enhetschef på plats inom detta område men snart är ny enhetschef
på plats som skajobba med denna fråga.
Nästa sammanträde med Rådet för funktionshinderfrågor är den 27 november.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

