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Sammanträdesrummet Öringen, stadshuset, kl. 15:00-16:20

Bestutande

Ledamöter

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Ewa Thorstenson (M)
Lars Glad (M)
Petter Jönsson (Fp)
Roger Raddäng (FUB)
Sven Dagerbrant (Hörselskadades
förening)
Claes Hagström (Hjärt och lung.)

Övriga deltagande

Petter Sundkvist, stadsarkitekt, § 33
Björn Rubensson, (FUB), § 34
Annika Törner, enhetschefLSS, § 35
Jonas Engelbrektsson, vård och omsorgschef, § 36
Frida Wilgotson, utredningssekreterare

Utses att justera

Claes Hagström (Hjärt och !ung.)
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Ersättare

Merja Wester (S)
Solveig Gustavsson (Reum.f)
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Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § 30

Dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkänns.
KRF§31

Val av protokollsjusterare
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att utse Claes Hagström (hjärt och lung.)
att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
KRF § 32

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom.
KRF § 33

Presentation av Hjo kommuns stadsarkitekt
stadsarkitekt Petter Sundkvist presenterar sig.
KRF § 34

Information: Det goda livet för alla- en informationsdag till
högstadiet om rådet för funktionshinderfrågor
Björn Rubensson (FUB), ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor i Karlsborg,
informerar om en temadag som organisationerna i Rådet för funktionshinderfrågor
i Karlsborg anordnar för årskurs 7-9. Temadagen är en dag med imiktning på
funktionsnedsättning där eleverna får gå runt till olika stationer och prova på olika
saker samt lyssna och ställa frågor om funktionsnedsättning. Organisationerna
från Rådet är representerade och har hand om varsin station. Aktivitetsdagen har
mottagits positivt av både elever och lärare . Överlag tyckte alla att det var en
fantastisk dag och eleverna får bättre insikt i hur det är att ha och leva med en
funktionsnedsättning.
Rådet för funktionshinderfrågor i Hjo är positiva till att även införa en temadag
om funktionsnedsättning för eleverna i Hjo kommun. På nästa möte ska Rådet
utse en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet samt diskutera vilka ytterligare
föreningar, utöver de som är representerade i Rådet, som ska bjudas in. Lars Glad
och Ewa Thorstenson tar med sig informationen om temadagen till
Folkhäl sorådet.
KRF § 35

Presentation av ny enhetschef inom LSS
Annica Törner, ny enhetschef inom LSS , presenterar sig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KRF § 36
Avgifter för personer som omfattas av beslut enligt LSS
Jonas Engelbrektsson informerar om att förvaltningen har gjort en översyn av
kommunens avgifter för personer som omfattas av beslut enligt LSS. Ärendet har
beretts i omvårdnadsutskottet och ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
De ändringar som har gjorts är bland annat att dokumentet är uppdaterat till
gällande föreskrifter och styrdokument och förvaltningen föreslås även ges i
uppdrag att årligen uppdatera avgifterna till gällande prisnivåer för att enklare
hålla dokumentet uppdaterat.
KRF § 37

Kvartalsrapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3
2013
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson infmmerar om att det inte har
rapporterats in några ej verkställda beslut till inspektionen för vård och omsorg
kvartal tre 20 13.

KRF § 38
Sammanträdesdagar och -tider 2014
Ett förslag till sammanträdesdagar och - tider för 20 14 delas ut till samtliga
närvarande på sammanträdet.
Rådet beslutar att godkänna förslaget.
KRF § 39

Information från organisationerna i rådet
Roger Haddäng (FUB) informerar om att FBU hyrde bion i Tibro en lördag med
gratis inträde. Det kom 4 7 st och var ett mycket uppskattat arrangemang.
Claes Hagström (Hjätt och lung.) informerar om att det är julmarknad i Hjo på
lördag den 30 november mellan kl. l 0:00- 17:00. Hjärt- och lungsjukas förening
har lotterier och försäljning av bröd på Park.
Sven Dagerbrant (Hörselskadades förening) informerar om att det är utdelning av
Gu ldmicken i kyrkans hus i Skövde kl. 09:30 fredagen den 29 november 2013.

Utdragsbestyrkande

