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Sammanträdesdatum

20 14-12-03

Rådet lör funktionshinderfrågor
Platsochtid

Sammanträdesrummet Öringen, stadshuset, kl. 15:00-16:30

Beslutande

Ledamater

Tjänstgöran de ersättare

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande
Ewa F Thorstensson (M)
Lars G lad (M)
Petter Jönsson (Fp)
Ingmar Andersson (DHR)
Roger Baddäng (FUB)
Maj Carlsson (Reumatikerförb.)
Claes Hagström (Hjärt- och lung.)
Sven Dagerbrant (Hörselskadades förening)

Liselotte Karlsson (S)
Solveig Gustavsson (Reum.f)

Övriga deltagande

Astrid Andersson, FUB
Anett Gösfeldt Bergström, tolkverksamheten VOR,§ 36
Eva Ulfenborg, vård- och omsorgschef
Marita Johansson, tf vård- och omsorgschef

Utses att justera

Ingmar Andersson (DHR)

Justeringens
plats och tid

stadshuset 2014-12-12

Underskrifter

s ekreterare

Ord förande
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Sammantrådesdatum

20 14-12-03

Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § 33

Dagordning
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.
KRF § 34

Val av protokollsjusterare
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att utse Ingmar Andersson att tillsammans med ordförandenjustera dagens protokoll.
KRF § 35

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

KRF § 36
Presentation av tolkverksamheten VGR
Anett Gösfeldt Borgström från tolkverksamheten VOR presenterade deras verksamhet och informerade rådet om vilka möj ligheter som finns att få när det gäller
stöd och hjälp. Hon skickade med till organisationerna i rådet att to lkverksamheten gärna kommer ut och informerar om sin verksamhet.
KRF § 37

Presentation av kommunens nya vård- och omsorgschef
Kommunens nya vård- och om sorgschef Eva Ulfenborg var och presenterade sig
för rådet.
KRF § 38

Digital teknik- trygg hemma
Eva Ulfenborg och Marita Johansson, tf vård- och omsorgschef, informerade om
en förstudie som pågått gällande digital teknik. Förstudien gäller bland annat
nattillsyn med kamera som ett komplett till ordinarie verksamhet.
KRF § 39

Kvartalsrapport ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 3
2014
Ordförande Britt-Marie redogjorde för kvat1alsrapport för ej verkställda beslut
en ligt SoL och LSS kvat1al 3 2014. Totalt var det sex ärenden där beslut ej verkställds under den aktuella perioden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § 40

Datum och tid för sammanträdesdagar under 2015
Rådet för funktionshinderfrågor beslutade att godkänna förvaltningens förslag till
datum och tid för sammanträdesdagar under 20 15.
KRF § 4 1

Information från organisationerna i rådet
DHR informerade om att de haft julavslutning på hotell Bellevue.
Reumatikerförbundet infom1erade om att de skulle ha julfirande och årsmöte.
Hörselskadades förening informerade om att de haft blomsterbindning på Rödingen. Förening har under året ökat antal medlemmar från 39 till 55.
FUB informerade om att de haft en välbesökt biokväll i Tibro. Föreningen kommer att ha julfest 311 i Mölltorp.
Hj ärt- och !ung. var med på julmarknaden på Park och sålde bla. bröd. Dom har
varit på ICA och informerat om KOL.

KRF § 42

Övriga frågor
Ordförande Britt-Marie tackade för fyra trevliga år som ordförande för rådet. Hon
lämnar nu över ordförandeskapet till Lars Glad.
Britt-Marie informerade om att informationsdagen på sko lan kommer att ske under våren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

