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Rådet för funktionshinderfrågor
Plats och lid

Sammanträdesrummet Öringen, s tadshuset, kl. 15:00-16:45

Narvarande

LedarnOter

Ersattare

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Lars Glad (M)
Petter Jönsson (Fp)
Roger Haddäng (FUB)
Claes Hagström (Hj ärt- och !ung.)

Me1ja Wester (S)
Liselotte Karlsson (S)
Jörgen Fransson (S)
Solveig Gustavsson (Reum.f)
Astrid Andersson (FUB)
Sven Dagerbrant
(Hörselskadades fö rening)

övnga deltagande

Lotta Larsson, enhetschef LSS, § 14-1 5
Yvonne Binnberg, enhetschef LSS, § 14
Annika Törner, enhetschef LSS, § 14
Sture Andersson, överförmyndare, § 16
Hans-Göran Hansson, projektledare, § 17
Lisa Olausson, utredningssekreterare

Utses att justera

Solveig Gustavsson (Reum.f.)
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Rå det för funktionshindet·frågor

KRF § Il
Dagordning

Föreliggande fö rslag till dagordn ing godkänns.
KRF § 1.2
Val av protokollsjusterare

Rådet få r funktionshinderfrågor beslutar att utse Solve ig Gustavsson (Reum.f.) att
t iIl sammans med ordfåranden justera dagens protokol l.
KRF § 13
Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll gås igenom.
KRF § 14
Presentation av LSS-enheter samt nya enhetschefer

Enhetscheferna LSS Lotta Larsson, Yvonne S innberg och Annika Thörner
presenterade sig och sina arbetsområden. De gav en överb lick över arbetet med
personlig assistans i kommunen där det finns 29 brukare varav 19 har kommunen
som utförare vilket är en ganska hög andel sett till andra kommuner.
KRF § 15
IVOs tillsyn av korttidsvistelse för barn och ungdom vid Kortebo

Enhetschef Lotta Larsson gav en kort presentation av hur verksamheten vid
Kortebo fungerar. Kortebo är en korttidsverksamhet får barn och ungdomar
mellan 0-20 år som har viste lse- eller ti llsynsbeslut IVOstillsyn av boendet
skedde genom intervjuer med samttig personal, enhetschef samt en ungdom.
IVO genomfårde också en granskning av den sociala dokumentationen få r tre
ungdomar. Resultatet av tillsynen var överlag positivt med några mindre
anmärkningar. Astrid Andersson (FUB) framfå rde önskemål om ett stud iebesök
på boendet och det beslutades att man sku lle planera in ett besök till hösten i
samband med ett av rådets möten.
KRF § 16
Gode män - kommunens arbete med tillsyn och uppföljning

Överfårmyndare Sture Andersson informerade kring hur
överfårmyndarverksamheten fungerar i Hjo kommun. Sedan 2007 samverkar Hjo
kommun med fl ertalet andra kommuner i regionen i organisationen
Överfårmyndare i Samverkan där Skövde är värdkommun. Sture informerade om
vad uppdraget som god man innebär, vad det ställs på krav på de som tar sig an ett
uppdrag och hur man arbetar med kontrollen av gode män.
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KRF § 17
Tillgänglighet i Hjoåns dalgång

Hans-Göran Hansson informerade om arbetet med tillgänglighet i naturreservatet
Hj oåns dalgång. Det finn s ett stort behov av att tillgängl ighetsanpassa om rådet
och det har påbörjats ett arbete med ti ll gängligheten kring Grebban. Man har fått
EU-bidrag som anses täcka kostnaderna för en projektering. Rådet gav HansGöran i uppdrag att gå vidare med arbetet får en projektering.
Nästa steg i arbetet är att i samarbete med oli ka hand ikappsorganisation söka
bidrag från den allmänna arvsfonden för att kunna förverkliga
til lgänglighetsarbetet i området. Man planerar att ta kontakt med DHR och HSO
för att få dem att backa projektet samt få hj älp med ansökan. En separat ansökan
bör göras får anpassn ing fö r synskadade.
So lveig Gustavsson påtalade vikten om att gardera upp sig när man gör ansökan
och att det därför kan vara bra att ha de stora paraplyorganisationerna i ryggen.
Solveig påpekade även att man bör trycka på projektets betydelse för
turi stnäringen i kommunen.
KRF § 18
Temadag om funktionsnedsättning för eleverna i Hj o kommun

Britt-Marie Sjöberg informerade om att hon talat med Henrik Sävmo, rektor 7-9
Guldkroksskolan, och Kjell-Åke Berglund, barn- och utbildningschef, om att ha
en temadag på Guldkroksskolan. Dom var båda positiva ti ll detta. Henrik skulle
fö rankra beslutet bland lärarkåren och återkomma om ett passande datum.
Förutom aktiviteter på dagen för eleverna finns önskemål om att anordna en
kväll saktivitet med vårdnadshavare så att information eleverna fått under dagen
fås även av dem. Britt-Marie återkommer i ärendet så snart hon har fått mer
information.
KRF § 19
Kvartalsrapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1
2014.

Utredningssekreterare Lisa Olausson redogör för kvartalsrappott fö r ej verkstä llda
beslut enligt SoL och LSS kvartal l 2014. Totalt var det fyra ärenden där beslut ej
verkställds under den aktuella perioden.
KRF § 20
Information om beviljade föreningsbidrag 2014

Utredni ngssekreterare Lisa Olausson informerade om bevi ljade föreningsbidrag
20 14 inom vård och omsorg. Totalt har Il föreningar bl ivit beviljade bidrag.
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KRF § 2 1

Information från organisationerna i rådet
Sven Dagerbrant (Hörselskadades fö reni ng) informerade om att före ningen fi rar
50 år i år och kommer att ha kalas på hotellet den 30 augusti för sina medlemmar
och övrigt inbj udna gäster. Sven informerade också om att föreningen har fått en
del valmaterial från förbundet som kommer sättas upp runt om i kommunen
närmare valet.
KRF § 22
Övriga frågor
Roger Haddäng (FUB) lyfte frågorna kring hand ikapparkering i centrum samt
problem med köksventilation på Sturegatan Il som togs upp under fö rra mötet.
Lars Glad (m) svarar att förvaltningen i samtal med honom håll er fast vid att
parkeringsp latserna ska vara klara till sommaren. Lars tar med sig frågorna till
nästa möte med tekniska utskottet men betonar att det är lämpligt att hand läggare
för ärendena man vill diskutera fin ns på plats.
Anmä lningsärende-skrivelse Västtr afi k

Ett svar på en skrivelse som HSO hand ikapprörelsens Trafikgrupp Skaraborg
ski ckat till Västtrafik gä ll ande bristande serv ice i kundtjänst och problem med
fårdtj änst hade inkomm it. Britt Marie informerade och läste upp svaret man fått .
So lveig Gustavsson (Reum .f.) info rm erade om att syftet med att man skickade
skrivelsen till kommunen var att man vi lle få kommunen uppmärksam på de
problem som finn s eftersom de är ansvariga fö r upphandling av få rdtjänst.
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