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Rådet för funktionshinderfrågor
Pllu och tid

Öringen, Stadshuset, kl. 14.00 - 15.00

Beslutande

Ledamöter

Tjän5tgörande ersätt3re

Lars Glad (M) ordförande
Bodil Hed in (S)
Ingmar Andersson (D HR)
Marianne Johansson (Reum.förb.)
Claes Hagström (Hjärt- och lung.)
Ann-Marie Larsson (SR F)
Merja Vester (S)
Solveig Gustavsson (Reum.förb.)
Astrid Andersson (FUB)
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KRF § 21

Dagordning
Rådet beslutar att godkänna dagordningen.

KRF § 22

Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att utse Marianne Johansson att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll

KRF § 23

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom . Noteras att rådet skall få en återkoppling till förra
mötets diskussion avseende frågor om tillgänglighet inom kommunen så snart som möjligt.

KRF § 24

Information angående SCB medborgarundersökning
Föredragande: Edvin Ekholm
SCB medborgarundersökning har genomförts av Hjo kommun under 2016. Ungefår en tredjedel
av landets kommuner valde att göra undersökning i år.
594 personer i åldern 18-84 år tillfrågades och svarsfrekvensen var 51 %vilket SCB bedömer är
tillräckligt för att kunna dra slutsatser.
Undersökningen består av tre huvudområden
•

Hur är det att leva och bo i Hjo?

•

Hur nöjda är medborgarna med den kommunala verksamheten?

•

Hur lätt är det att påverka kommunens utveckling?

Vad fick vi för resultat?
Hjoborna är nöjda avseende frågorna l och 2 men inte helt nöjda avseende möjligheterna att
påverka den fortsatta utvecklingen.
Juster-andes signatu r
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Sammanfattande värde när det gäller att leva och bo här blev 62 % (20 14 var detta 58 %).
Sammanfattande värde när det gäller kommunal verksamhet blev 58 % (20 14 var detta 55 %).
Sammanfattande värde när det gäller att påverka blev 43 % (20 14 var detta 44 %).
Hur skall man tolka resultaten?
Under 40% bedöms som ej godkänt (dvs missnöjda medborgare)
55-75 % in nebär att medborgarna är nöjda
Över 75 % medborgarna är mycket nöjda
Totalt sett en förbättring men fördjupad analys behöver göras inom förvaltningen vad gäller fråga
nummer tre.

KRF § 25

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2
Föredragande: Lars Glad
Vi har en kö till såväl äldreboende som LSS. l flera av fallen där individer fått vänta längre än tre
månader beror detta på att den enskilde tackat nej till kommunens förslag.

KRF § 26

Information rörande trafikprogrammet
Denna punkt flyttas till nästa möte. Eftersom medborgardialogen då förhoppn ingsvis är
genomförd kommer information att utöve r själva innehållet i programmet även omfatta hur
dialogen med medborgarna förlöpte.

KRF § 27

Information från organisationerna i rådet
•

FUB (ingen representant närvarande)

•

DHR genomför lunchmöte på golfbanan samt planerar för julfest under nov/dec

•

Hjärt- och lungsjukas förening planerar för julmarknad som i år ge nomförs 26 nov i
försam lingshemmet då renovering av Park pågår

Justerandes signatur

Utdragsbestyr kande
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•

Reumatikerförbundet planerar att genomföra en resa till Göteborg (Liseberg) samt ett
julbord på hamnkrogen i dec

•

SRF har genomfört höstfest på Inredia i Tibro och planerar för bowling samt en julfest i
Skövde

•

Hö rselskadades förening (HRF) saknar representant til ls vidare.

KRF § 28

Övriga frågor
Följande aktiviteter noteras som bas till nästa möte i rådet den 7 december:
•

Planeringsläge ny avdelning Sigghusberg

•

Arbetsläge trafikprogrammet

•

Genomgång koncept praktiksamordning i Hjo kommun

•

Hur arbetar förvaltning systematiskt med tillgänglighetsfrågor

Vid nästa möte lägger vi tidsplan för möten 2017

Justerandes signatur
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Utdragsbenyrkande

