SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2016-03 -30

Rådet för funktionshinderfrågor
Plats och tid

Öringen, Stadshuset, kl. 14.00 -16.00

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande e rsätu re

Lars Glad (M), ordförande
Ewa F Thorstensson(M)
Bodil Hedin (S)
Jörgen Fransson (S)
Roger Haddäng (FUB)
Ingmar Andersson (DHR)
Marianne Johansson
(Re umat ikerförbu ndet)
Claes Hagström (Hjärt och lung.)
Ann-Marie Larsson (SRF)

Övriga deltagande

Sesida 2

Utses att justera

Ingmar Andersson

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Paragrafer

Lars Glad
Justerare _
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Rådet för funktionshinderfrågor
Ann-Christine Fredriksson (M)
Britt Marie Sjöberg (C)
Liselotte Karlsson(S)
Merja Wester (S)
Solveig Gustavsson (Reumatikerförbundet)
Astrid Andersson(FUB)

Håkan Karlsson, Samhällsbyggnadschef § 4
Annika Törner, Enhetschef LSS, § § 5-6
Yvonne Binnberg, Enhetschef LSS, § § 5-6
Maria Stackell, vik. Enhetschef LSS § 7
Eva Ulfenborg, Vård och Omsorgschef, § § 8-9

Utdragsbeseyrkande
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KRF §l

Dagordning
Rådet beslutar att godkänna dagordningen

KRF § 2

Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att utse Ingmar Andersson att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

KRF§3

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

Information angående lägenheterna på Sturegatan
Föredragande: Håkan Karlsson
Roger Haddäng har anmält problem med att ventilationen i lägenheterna på Sturegatan (Sturebo)
har stora brister. Bland annat utlöser brandlarmet när man steker mat på spisen.
Håkan Karlsson redovisar att OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har genomförts i
lägenheterna och att denna är godkänd av myndigheterna. Lägenheterna som hyrs av Hjo
kommun av Wennergrens, är utrustade med köksfläktar som har kolfilter eftersom vanliga
ventilationskanaler saknas i fastigh eten. Hjo kommun kommer begära att fastighetsägaren byter
kolfilter oftare än tidigare. Det noteras efter diskussion att denna typ av frågor är svåra att
hantera i rådet för funktionshinderfrågor eftersom det är en verksamhetsfråga vilken i första
hand skall hanteras via synpunkten på Hjo hemsida.

KRF § 5

Information Pluspolarkortet
Föredragande: Annika Törner, Yvonne Binnberg
Suzanne Ryd en har ersatt Caroline Falkander i arbetet med pluspolarkortet.
Arbete med införande fortgår och målet är att kunna införa detta den l juni 2016.
Ju sterandes signatur
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För att få tillgång till kort krävs ett beslut om bistånd. Kortet är tän kt att vara avgiftsfritt under
fem år. Det diskuteras om kortet skall ha foto eller inte.
Avsikten är att kortet skall gälla inom så stort geografiskt område som möjligt bland angränsande
kommuner. Många aktiviteter sker ofta i Skövde.
KRF § 6

Information nya lol<aler "Klammern"
Föredragande: Annika Törner, Yvonne Binnberg

Inflyttning i de nya lokalerna på Kihlbergs -området har gått bra och verksamheten är igång.
Daglig verksamhet och socialpsykiatrins verksamhet inom kommunen har samlats i en gemensam
lokal. Verksamheten är uppdelad på fyra verksamhetsområden för de 28 individer som berörs.
Ett informationsblad delades ut till närvarande under mötet. Detta bifogas protokollet.
Öppet hus kommer att genomföras under en dag i maj (ännu ej bestämt). Rådet fö reslog
dessutom att Klammern inbjuder till besök den 26 maj samtidigt som företagen har öppet hus kl.
13.00 -19.00. Rådet beslutade att förlägga nästa möte i sin helhet, 8 juni till Klammern.
KRF § 7

Information: Uppstart av servicebostad
Föredragande: Maria Stackell

Basen utgörs av Kotiebo. Detta var inte avsikten från bötjan men det har visat sig fu ngera väl.
Antalet lägenheter som knyts till basen varierar över tid. För närvarande är det fYra stycken men
det kan vara fler. Lägenheter tilldelas individer efter beslut vilket skall vara effektuerat inom tre
månader

KRF § 8

Information: Kompetensl<rav inom området funl<tionshinder
Föredragande: Eva Ulfenborg
Kompete nskraven på den personal som arbetar med individer inom området har tydliggjorts
genom beslut på nationell nivå. l vissa fall har dessutom kraven ökats.
En omarbetning har därfö r skett av kommunens styrdokume nt.
En konsekvens av denna förändring kan bli att det blir svårare att rekrytera vikarier beroende på
justerandes signatur~..;-
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brist på utbildad personal.
KRF § 9

Information: Rapportering av ej verl<ställda beslut l<vartal 4
Föredragande: Eva Ulfenborg

Läget ser bra ut. Eva hade inget ytterligare att kommentera.

KRF § lO

Information från organisationerna i rådet
•

FUB genomför bowling varje fredag kl. 1600-1700. En höstfest planeras och utdelning
av stipendier från Molanderska fonden kommer att genomfåras.

•

DHR genomfor månadsmöte i april på Rödingen med temat "samtal".

•

Reumatikerförbundet genomför medlemsträffar månadsvis. Arbetar aktivt med att
försöka rekrytera nya medlemmar.

•

SRF har genomfört bowlingaktivitet, planerar för årsmöte samt en resa på Göta Kanal.

•

Hjärt- och lungsjukas förening var ej närvarande.

•

Hörselskadades förening (HRF) ko1nmer inte att kunna skicka någon representant.
Föreningen anser sig få tillräcklig information genom rådets arbete inom Karlsborg.

KRF §Il

Övriga frågor
Ordförande påminde om att följ ande mötesdagar för 20 16 ( stati kl.l400) är:
onsdag 8 juni
onsdag 28 september
onsdag 7 december

justerandes signatur
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