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Sidan
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2016-12-07

Rådet för funktionshinderfrågor
Plats och tid

Öringen, stadshuset, kl. 14.00- 15.30

Beslutande

ledamöter

Tjänstgörande ersäture

Lars Glad (M) ordförande
Ewa Thorstensson (M)
Pierre Robert Ryden (S)
Bodil Hedin (S)
Claes Hagström (Hjärt- och lung.)
Ann-Christine Fredriksson (M)
Bodil Hedin (S)
Merja Wester (S)
Astrid Andersson (FUB)

Övriga deltagande

Håkan Karlsson, Verksamhetschef Sam hällsbyggnad
Marita Jo hansson, Enhetschef Sigghusberg
Stefan Fred, bitr. Samordnare AME
Bo Adler, Fastighetschef Samhällsbyggnad
Eva Ulfenborg, Vård- och Omso rgschef

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Paragrafer
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Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § 32

Dagordning
Rådet beslutar att godkänna dagordningen.

KRF § 33

Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att utse Claes Hagström (Hjärt- och lung.) att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll

KRF § l

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom och inga frågor tas upp.

KRF § 35

Trafikprogrammet med återkoppling från medborgardialog
Håkan Karlsson, Verksamhetschef Samhällsbyggnad informerade om synpun kter, tankar och
ideer från trafikdialogen den 20 oktober 20 16. Rådet delgavs skriftlig sammanställning från
medborgardialogen.

KRF § 36

Sigghusberg
Marita Johansson, Enhetschef Sigghusberg, informerade rådet om hur långt man kommit i det
pågående förberedande arbetet kring den nya tillbyggnaden " demenscentrum Sigghusberg".
Den nya avdelningen på Sigghusberg står klar 2018.

KRF § 37

Praktiksamordning i Hjo kommun

Justerandessignatur
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Rådet för funktionshinderfrågor
Biträdande samordnare AME, Stefan Fred informerade om hur vi kan samordna kommunens
praktikbehov. Man har lagt fram ett förslag på en ny arbetsmodell, "praktiksamordnartjänst".
Denna tänkta tjänst gynnar både företag/kommun och de som söker arbete genom att det att
det bara blir" en väg in i Hjo kommun"

KRF § 38

Hur arbetar förvaltning systematiskt med tillgänglighetsfrågor, hur beaktar
man det vid nyproduktion/renovering
Bo Adler, Fastighetschef Samhällsbyggnad informerade om att man har stort focus på ovan
nämnda frågor för att iordningställa så att framkomligheten för personer med funktionshinder
skall fungera på bästa sätt. Man följer också de styrda regler för funktionshindrade som Boverket
satt upp. Bo Adler informerade också om att det finns en tillgänglighetsdatabas(Västra Götaland)
på nätet som kan användas vid behov. Just nu uppgraderas denna tillgänglighetsdatabas och
räknas vara klar under våren 20 17.

KRF § 39

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3
Eva Ulfenborg, Vård- och omsorgschef informerade o m att vi för närvarande inte har någon kö
vare sig till äldreboende och LSS, dock väntar man på ett parboende.

KRF § 40

Habiliteringsersättningar
Vård- och omsorgschef, Eva Ulfenbo rg informerade om att man i rapporten från Socialstyrelsens
"Öppna jämförelser" kan utläsa att 87 procent av Sveriges kommuner betalar ut habil iteringsersättning till deltagare i daglig verksamh et. Det fram kom att ersättningen i medeltal låg på cirka
34 kronor per arbetsdag. Rapporten är framtagen 2008 och bygger på enkätsvar från kommuner
Eva Ulfenborg informerade vidare om att Hjo kommun ligge r högt i e rsättningsnivå, vilket är en
fråga som kommunen äger. Fö rvaltningen har fått i uppdrag att granska hela verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbesty rkande
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KRF § 41

Dagvårdsresor eller verksamhetsresor till dagverksamhet

Vård- och omsorgschef, Eva Ulfenborg informerade om att man lagt fram en åtgärdsplan för
dagvårdsresor på Klammern och Sigghusberg vilket innebär att brukare som är i behov av
transport kommer att bli skjutsade av egen pe rsonal som de redan känner med bil/buss. Vidare
kan man vid behov fortsättningsvis nyttja Västtrafiks tjänster med beställning av taxiresor.

KRF § 42

Mötestider 2017 för Rådet för Funktionshinderfrågor

Onsdag 29 mars
Onsdag 14 juni
Onsdag 20 september
Onsdag 6 december
Sammanträden börjar kl. 14.00

KRF § 43

Information från organisationerna i rådet
•

Astrid Ande rsso n (FUB) info rmerade om en trevlig sommarfest på Missveden med
dansmusik, utdelning av stipe ndier och vackert väder. Beträffande aktiviteter inför 20 17
ber FUB att få återkomma med information om detta vid nästa möte.

•

DHR(Ingen re presentant närvarande)

•

Reumatikerförbundet(ingen representant närvarande)

•

Hjärt- och lungsjukas förening har genomfört Julmarknad i Församlingshemmets lokaler.
Den 14 februari planeras en "Alla hjärtans dag" på Rödingen.

•

SRF(ingen representant närvarande)

•

Hörselskadades före ning (HRF) saknar representant tills vidare.

Justerandes signatur
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KRF § 44

Övriga frågor
Följande aktiviteter noteras som bas till nästa möte i rådet 29 mars 20 17:
•

Tillgänglighetsanpassning inom kommunen

•

Hur hanterar företagarna tillgänglighetsfrågan

Ordförande tackar för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
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