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Rådet för funktionshinderfrågor
Plats och lid

Sammanträdesrummet Öringen, stadshuset, kl. 15:00-16:05

Närvarande

Ledamöter

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Ewa F Thorstensson (M)
Lars Glad (M)
Ingmar Andersson (DHR)
Roger Haddäng (FUB)
Claes Hagström (Hjärt- och lung.)

Övriga deltagande

Annica Carter, utredningssekreterare, § 26
Anna deLaval, stadsarkitekt, § 27
Marita Johansson, tf. vård- och omsorgschef, § 29
Clu·i ster Svensson, fritidsansvarig, § 28

Utses att justera

Claes Hagström (H} ärt- och l ung.)

Justeringens
plats och tid

stadshuset, 2014-1 0- 15

Ersättare

Liselotte Karlsson (S)
Jörgen Fransson (S)
Astrid Andersson (FUB)
Sven Dagerbrant
(Hörselskadades förening)

Underskrifter

s ekreterare
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Paragrafer

23 -32

Lisa Olausson
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Britt-Marie Sjöb -

Ordförande
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Rådet för funktionshind erfrågor
KRF § 23

Dagordning
Rådet beslutar att till dagordningen lägga punkten 'Presentation av tillförordnad
vårds- och omsorgschef samt i övrigt godkänna föreliggande fö rslag till
dagordning.
KRF § 24

Val av protokollsjusterare
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att utse Claes Hagström att tillsammans
med ordföranden justera dagens protokoll.
KRF § 25

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom.
KRF § 26

Plan för uppföljning av lokala värdighetsgarantier
Utredningssekreterare A nnica Cat1er presenterade arbetet med uppfölj ning och
utvärdering av kommunens värdighetsgarantier. Då garantierna varit i bruk över
ett år är det dags för utvärdering. Annica fick med sig synpunkter från rådet och
hon informerade ledamöterna om att de har m öjlighet att ta med sig frågan till sina
organisationer och återkomma m ed eventuella synpunkter.
KRF § 27

Presentation av nya stadsarkitekten
Kommunens nya stadsarkitekt Anna deLaval var och presenterade sig. Anna
vikarierar som stadsarkitekt under tiden som Petter Sundqvist är föräldraledig.
KRF § 28

Presentation av nya fritidsansvarige
Kommunens nya fritidsansvarige Christer Svensson var och presenterade sig.
Christer informerade om planerna på att bygga ett utegym och organisationerna i
rådet uppmanas att höra av sig till Christer med eventuella synpunkter på det
f011satta arbetet.
KRF § 29

Presentation av tillförordnade vård - och omsorgschefen
Kommunens tillförordnade vård- och omsorgschef Marita Johansson var och
presenterade sig.

Ju sterandes signatur
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Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § 30
Kvartalsrapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2
2014.
Ordförande Britt-Marie redogör för kvartalsrapport för ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS kvattal 2 2014. Totalt var det sex ärenden där beslut ej verkställ ds
under den aktuella perioden.

KRF§31
Information från organisationerna i rådet
Hj ärt- och lung. informerade om att de ska vara med på julmarknaden.
FUB har haft sommarfest i Missveden och det var 75-80 personer som deltog. Per
Madestam hade införskaffat en ny hästvagn som kunde ta rullstolar vilket var till
stor glädje. I höst ordnar FUB gratis bio i Tibro.
Hörselskadades förening i Hjo-Karlsborg firade sitt 50-årsj ubileum på hotell
Bellevue. Föreningen var med vid Bondens dag i Karlsborg och fi ck där sju nya
medlemmar.

KRF § 32
Övriga frågor
Ordförande
Britt-Marie
läste
upp
tackkort
från
Hjo-Karlsborgs
hörselskadeförening som de skickade som tack för gåvan från kommunen vid
deras 50-årsjubi leum.
Britt-Marie påminde organisationerna om att utse nya ledamöter och ersättare till
rådet.

Utdragsbestyrkande

