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Rådet för funktionshinderfrågor
Plats och tid

Öringen, Stadshuset, kl. 14.00 -15.30

Beslutand e

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Lars Glad (M),ordförande
Ewa F Thorstensson(M)
Bodil Hedin (S)
Jörgen Fransson (S)

Britt-Marie-Sjöberg( C)

Roger Haddäng (FUB)
Ingmar Andersson (DHR)
Sven Dagerbrant (I=IRF)
Marianne Johansson
(Reumatil<erförbundet)
Claes Hagström (l=ljärt och lung.)
Ann-Marie Larsson (SRF)
Ö vrig> del~>gonde

Sesida 2

Utses att junera

Ingmar Andersson

Justeringens plau och tid

Underskrifte r

Paragrafer

Lars Glad

Justerare
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Ann-Christine Fredriksson (M)
Liselotte Karlsson(S)
Merja YVester (S)
Solveig Gustavsson (Reumatil<erförbundet)
Astrid Andersson(FUB)

Careline Falkander, Fritid/frivilligsamordnare, § 38
Annika Törner, Enhetsch ef LSS, § 40
Eva Ulfenborg, Vård och Omsorgschef, § § 40-41

justerandes signatur
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KRF § 36

Dagordning
Rådet beslutar att godkänna dagordningen

KRF § 37

Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att utse Ingmar Andersson att tillsammans med ordföranden justera dage ns
protokoll

KRF § 38

Information: Pluspolarkortet
Föredragande: Caroline Falkander, Fritid/frivilligsamordnare

Caroline orienterar om arbetsläget. För tillfället söks organisationer m.fl. som är villiga att stödja
konceptet. Kortet kommer inledningsvis att vara kopplat till aktiviteter inom Hjo kommun.
Målet är att starta upp verksamheten till våren 2016. Rådets uppfattning är att hela frågan är av
verksamhetskaraktär och bör kunna beslutas på delegation inom förvaltn ingen.
Arbetsmaterial delades ut. Förvaltningen återkommer med information när konceptet startas
upp.
Rådet uttalar sitt gillande av att denna fråga synes få en bra lös ning.

KRF § 39

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom. Rådet beslutar att protokoll utsänds t ill de ltagarna i
rådet snarast efter det att justering har skett.
Till protokollet från detta möte bifogas även protokoll från mötet den 15.e september.
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KRF § 40

Information vård och omsorg
Föredragande: Eva Ulfenborg, Vård och omsorgschef
Ann i ca Tö mer, Enhetschef LSS
•

Serviceboende
Konceptet är etablerat och ger god flexibilitet. Möjlighet finns att expandera med flera
lägenheter. Den tidigare benämningen "trapphusboende" ersätts nu av "Serviceboende".

•

Nya lokaler dagverksamhet
Nya lokaler för dagverksamhet öppnas omkring l februari 20 16.
Rådet skall om möjligt genomföra sitt möte i mars 2016 i dessa lo kaler.

•

Nya yrkestitlar inom funktionshinderområdet
Tre nya titlar etableras. Dessa är stödbiträde, stödassistent och stödpedagog. Tydliga yrkeskrav
på dessa finns och rekrytering till nya Serviceboendet pågår.

KRF § 41

Information: Rapportering av ej verkställda beslut l<vartal 3
Föredragande: Eva Ulfenborg

Läget ser bra ut och Eva kommenterade detaljerna vilka var utsända i kallelsen till dagens möte.

KRF § 42

Information: Temadag på sl<ola
Ordförande informerade om att skolan inte anser sig klara av att ge nomföra planerade temadagar
förrän tidigast läsåret 20 17/20 18.
Rådet beslutar att inte arbeta vidare med frågan för tillfället. Roger Haddäng åtog sig att
informera Björn Rubensson i frågan.
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KRF § 43

l nformation från organisationerna i rådet

FUB har genomfört en biodag i Tibro. Julfest genomförs i Mölltorps församlingshem den 6 jan kl.
1500- 1730. Roger Haddäng inbjuder deltagarna i rådet att delta i denna aktivitet samt även vid de
regelbundna träffarna i bowlinghallen fredagar kl. 1600-1700
•

DHR genomförde avslutning på hotellet lördagen 5 december och har sitt årsmöte i slutet av
januari

•

SRF har genomfört bowlingaktivitet i Tibro samt kom mer genomföra Luciafirande.

KRF § 44

Mötesdagar 2016
Rådet beslutade att fastställa föl jande mötesdagar för 20 16 med start kl. 1400 resp. dag:
Onsdag 30 mars
Onsdag 8 juni
Onsdag 28 september
Onsdag 7 december

KRF § 45

Övriga frågor
FUB önskar en redovisning från fastighetschefen hur det går med frågan om förbättrad
ventilation av lägenheterna på Sturegatan. Frågan fö ljs upp vid rådets nästa möte 30 mars.

Ordföranden önskar deltagarna en God Jul och ett Gott Nytt
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