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Ledarnoter

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Lars Glad (M)
Petter Jönsson (Fp)
Roger Baddäng (FUB)
Maj Carlsson (Reum.f.)

Övriga deltagande

Kerstin Josefsson (Reum.f.)
Jonas Engelbrektsson, vård- och omsorgschef
Frida Wilgotson, utredningssekreterare
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Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § l

Dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkänns.
KRF §2

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

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom.
KRF §4

Kvalitetsberättelse för Vård och omsorg 2013
V ård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson redovisar resultatet av
kvalitetsenkäten som genomförts 20 13 och som riktar sig till personer med daglig
verksamhet, personlig assistans och korttidsvistelse/korttidstillsyn. Resultatet
visar att majoriteten är nöjda med sin personliga assistans, med sitt gruppboende,
samt med sin dagliga verksamhet. Samtliga som ska ha en genomförandeplan
säger att de har en sådan och att den följs upp och är aktuell.
Vidare berättar Jonas att samtlig tillsvidareanställd personal samt långtidsvikarier
har genomgått en utbildning i kost och nutrionslära.
Ett beslut om kontaktperson enligt LSS har inte verkställts inom 3 mån. Två
beslut om boende har inte verkställts.
KRF § 5

Omstart för ringkontakten
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson informerar om att vård och omsorg
har tagit fram en ny rutin för ringkontakten. Den nya rutinen skickades ut till
samt li ga ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor i samband med att kallelsen
skickades ut. Om man är intresserad av att bli uppringd av Ringkontakten vänder
man sig till kommunens frivilligsamordnare. Alla som vill ha tjänsten får den och
det är kostnadsfritt.

Utdragsbestyrkande
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KRF§ 6

Redovisning av inkomna synpunkter till Hjo kommun 2013
Utredningssekreterare Frida Wilgotson informerar om att det inkom 240
synpunkter till Hjo konunun under 2013 via kommunens system för
synpunktshantering, Synpunkten. År 2012 inkom 246 synpunkter. Av de 240
synpunkterna har 232 inkommit via webbformuläret på kommunens hemsida. De
allra flesta synpunkter som kommer in hör till samhällsbyggnad. Av de
synpunkter som kommit in är majoriteten klagomål men en stor del är även
förs lag och frågor. Mer än hälften av synpunkterna handlar om den fysiska miljön,
t.ex. gator, parker, vinterväghållning osv.
Inom kort kommer det publiceras en nyhet på kommunens hemsida där det står
exempel på synpunkter som kommit in via Synpunkten och som har lett till
förändringar i verksamheterna.
KRF§ 7

Information om ansökan till föreningsbidrag
Utredningssekreterare Frida Wilgotson informerar om att det är dags att ansöka
om föreningsbidrag för 2014. Sista ansökningsdagen är den 31 mars. Riktlinjerna
för föreningsbidrag har skickats ut till samtliga ledamöter i Rådet för
funktiunshindt:rfrågur och ansökningsblanketter finns att hämta på hemsidan. Om
man vill ha ansökningsblanketten i pappersform kan man även kontakta Frida.
KRF § 8

Temadag om funktionsnedsättning för eleverna i Hjo kommun
Ordförande Britt-Marie Sjöberg tar upp frågan om att Rådet ska utse en
arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med att arrangera en temadag om
funktionsnedsättning för eleverna i Hjo kommun.
Roger Haddäng (FUB) föreslår att Björn Rubenson (FUB) ska vara med i
arbetsgruppen eftersom han har erfarenhet av att arrangera en sådan temadag.
Petter Jönsson anmäler sitt intresse av att vara med i arbetsgruppen i egenskap av
ordförande i barn- och ungdomsutskottet
Kerstin Josefsson (Rewn.f) har ett förslag på en lämplig representant från
Rewnatikerföreningen och ska kolla upp detta.
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Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § 9

Information från organisationerna i rådet
Roger Haddäng (FUB) informerar om att de an angerade en julfest i början av
januari 20 14 i Mölltorp med ca 60 gäster. Den 16 augusti ska de arrangera en
sommarfest i Missveden med musikunderhållning och mat.
Kerstin Josefsson (Reumatikerförb.) informerar om att de ska arrangera en
trivselträff den 8 april i församlingshemmet i Grevbäck. På trivselträffen
uppträder bland annat en kör från Hjo Folkhögskola. I år fyller även
Reumatikerförbundet 35 år.

KRF § 10
Övriga frågor
Köksventilation på Sturegatan 11
Roger Haddäng (FUB) lyfter frågan om köksventilationen på Sturegatan. Frågan
har tagits upp tidigare i Rådet för funktionshinderfrågor men fortfarande har inte
några åtgärder vidtagits.
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson svarar att hyresvärden ska
genomföra ytterligare en ventilationskontroll för att kontrollera luftflöden och
funktionskontroll av kolfilterfläktarna.

Uppdrag granskning- gode män
Roger Haddäng (FUB) frågar om kommunen gör någon form av uppföljning av
gode män för att säkerställa att de inte tar på sig för många uppdrag på samma
gång. Uppdrag granskning tog upp denna fråga nyligen och belyste problemet
med att vissa gode män tar på sig alltför många uppdrag på samma gång.
Vård- och omsorgschef Jonas Engelbrektsson svarar att kommunen har en
överförmyndare som heter Sture Andersson som ansvarar för tillsyn över gode
män och förvaltare.
Rådet för funktionshinderfrågor enas om att bjuda in överförmyndare Sture
Andersson till nästa sammanträde för att berätta mer om sitt arbete och om hur
tillsynen går till.

Randikapparkering vid kyrkomuren och konsum
Roger Haddäng (FUB) lyfter frågan om handikapparkeringarna vid kyrkomuren
och vid konsum. Frågan har tagits upp flera gånger tidigare i Rådet för
funktionshinderfrågor men fortfarande har inte några åtgärder vidtagits.

Justerandes signat
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Lars Glad, ordförande i tekniska utskottet, svarar att han har pratat med Håkan
Karlsson och åtgärder kommer att vidtas innan sommaren 2014.
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