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Ptats och tid

Klammern Industriområdet, kl. 14.00 -15.45

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgönnde ersättare

Lars Glad (M), ordförande
Ewa F Thorstensson(M)
Bodil Hedin (S)
Jörgen Fransson (S)
Hanna Hagqvist (FUB)
Ingmar Andersson (D HR)
Marianne Johansson
(Re umati kerförbu ndet)
Claes Hagström (Hjärt-och lung.)
Ann-Marie Larsson (SRF)
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Rådet för funktionshinderfrågor
Ann-Christine Fredriksson (M)
Britt Marie Sjöberg (C)
Liselotte Karlsson(S)
Merja Wester (S)
Solveig Gustavsson (Reumatil<erförbundet)
Astrid Andersson(FUB)

Ove Johansson, Näringsutvecl<lare § 4
Lars Glad, Ordförande § 5
Margareta Cavalli-Björkman, Adm. Assistent § 6
Annika Törner, Enhetschef LSS § 9
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Dagordning
KRF § 12
Mötet inleds med en tyst minut till minnet av Roger Haddäng.
Rådet hälsar Hanna Hagqvist, ny FUB ordförande välkommen.
Rådet beslutar att godkänna dagordningen.

KRF § 13

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

KRF § 14

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom.
KRF § 15

Information: Tillgänglighet i butik, Konsumentverket
Föredragande: Ove Johansson

Svensk Handel och Konsumentverket har som gemensamt mål att öka handelns tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning. Sedan 200 l finns det krav på att tillgänglighetsbrister i
befintliga miljöer skall åtgärdas och förbättra tillgängligheten. Kraven gäller i publika lokaler, bl.a.
butiker, köpcentrum, hotell, restauranger, idrotts-anläggningar, bio-grafer och bibliotek. Kraven
gäller också på allmänna platser som gator, torg och parker. Om man är fastighet/butiks ägare är
man skyldig att ta bort tillgänglighetsbrister om de är enkelt avhjälpta. Exempel på dessa är
brister är mindre nivåskillnader, tunga dörrar, skyltning, ljud, belysning, ledstänger, dö rrmattor,
trappsteg trottoarpratare. Det är också kommunens skyldighet att dessa krav efterföljs.
Ove Johansson efterfrågar en inventering av kommunens tillgänglighetsanpassning och
återkoppling till nästa möte i september månad.
KRF § 16

Information: myndigheten för delaktighets kommunuppföljning
Föredragani
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Hjo kommun har tidigare i år besvarat enkäter om arbetet för ökad t illgänglighet och delaktighet
för personer med funktionsnedsättning inom områdena arbetsmarknad, utbildning, fysisk
tillgängligh et, idrott och kultur från "Mynd igheten för delaktighets kommunuppföljning".
Lars Glad konstaterade att enkäten blivit delvis besvarad vilket gör att resultatet inte är
rättvisande för Hjo kommun. Att tänka på är att man hela tiden arbetar med tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning, där bl.a. Tekniska utskottet har en viktig roll att se till att
man hela tiden arbetar framåt och följer upp vilka åtgärder som behöver göras och vilka bidrag
det finns att söka för detta ändamål.

KRF § 17

Information: Besked om tilldelning av föreningsbidrag
Föredragande: Margareta Cavalli-Björkman

Rådets medlemmar informerades om vilka som sökt och fått föreningsbidrag 20 16.

KRF § 18

Information från organisationerna i rådet
FUB ordnar höstfest i september månad.
DHR planerar att sälja lotter vid några tillfållen i sommar. Framåt hösten blir det medlemsmöte
och resa och i december ordnas en julfest.
Hjärt-och lung kommer att i juli medverka på Hälsoveckan som i år äger rum på Hotell

Bellevu e med hjärt- och lungräddning. Man kommer också att medverka på en bilutställning i
Karlsborg. Under sommaren blir det lottförsäljning. Årets Julbasar kommer att äga rum på Hjo
församlingshem.
Reumatikerförbundet arrangerar en grillfest i juni månad och en "räkfrossa" framåt

höstkanten. Julbordet kommer i år att servares på Hamnkrogen .
SRF har haft årsmöte under april månad på Götala Herrgård. Utflykter kommer att anordnas

bl.a. till Dalen museet. Höstmöte i Tibro och Luciafirande planeras för medlemmarna.

KRF § 19

'j 4..Ö vriga frågor
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Inga övriga frågor togs upp på mötet.

KRF § 20

Information och visning: Klammerns nya lokaler
Föredragande: Annika Törner
Annika Törner förevisade de nya lokalerna av Dagverksamheten Klammern- Alla kan- på
Nolängsgatan l l, (gamla Kihlbergs lokaler) som är en mötesplats och träffpunkt för de med
funktionsnedsättning. Här finns personer som har beviljats insats enligt LSS(Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade) eller som finns inom Socialpsykiatrin medbistånd enligt SoL
(Socialtjänstlagen) . l byggnaden återfinns även boendestödets personal samt samtliga
enhetschefer för funktionen . Verksamheten är indelad i fyra olika huvudin riktningar/grupper.
Dessa är: Service och underhåll, produktion, media och design samt sinnesstimulering.
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