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Lars Glad (M), ordförande
Ewa F Thorstensson(M)

Hanna Hagqvist (FUB)
Ingmar Andersson (DHR)
Marianne Johansson
(Reumatikerförbu ndet)
Bod il Hedin {S)
Ann-Christine Fredriksson (M)
Solveig Gustavsson (Reum.f)
Astrid Andersson (FUB)
Frida Bengtsdotter, Länsstyrelsen Landsbygdsavdelning
Eva O lsson, Länsstyrelsen
Eva Ulfenborg, vård- och omsorgschef
Svante Andren, samhällsbyggnadschef
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Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § 12

Dagordning
Rådet beslutar att godkänna dagordningen
KRF § 13

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

KRF § 14

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll gås igenom. Läggs till handlingarna.
KRF § l 5

Presentation av ny enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten och kort
info om Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Informationen flyttas till nästa möte.
KRF § 16

Grundläggande betaltjänster
Frida Bengtsdotter, processledare Länsstyrelsen Landsbygdsavdelning, informerar om
arbetet med att kartlägga behovet av betaltjänster.
Frida fick kontaktuppgifter till KRF för att återkomma med rapport när insaml ing av
synpunkter är färdig.
Information om grundläggande betaltjänster på blindskrift ska skickas ut till SRF.

KRF § 17

Presentation av ny verksamhetschef Samhällsbyggnadsenheten
Svante Andren, ny samhällsbyggnadschef, presenterade sig för rådet.
Justerandes signatu,.,-
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KRF § 18

Öppna Platser på Klammern
Vård- och omsorgschef Eva Ulfenborg informerade om att förvaltningen förbereder ett
förslag om att införa tre öppna, avgiftsfria platser inom socialpsykiatrins dagverksamhet i
Hjo kommun. Dessa tre platser ska ha en tidsbegränsad tillgänglighet, för personer som
vill prova om dagverksamhet är något för dem . l många andra kommuner finns öppna
platser inom dagverksamheten och man har där sett att med en sådan insats kan man
förbättra den psykiska hälsan och förebygga att personer blir beroende av mer
ingripande insatser och därmed förlorar sin självständighet.
KRF § 19

Beslut om föreningsbidrag 2017
Eva Ulfenborg informerade om att beslut om föreningsbidrag för 20 17 är fattat och
föreningar som beviljats föreningsbidrag har fått meddelande om detta hemsänt.

KRF § 20

Bemötandeguiden
Vård- och omsorgschef Eva Ulfenborg informerade om att en Bemötandeguide har
utarbetats för att ge personal i kommunen fördjupad kunskap om hur man kan förbättra
bemötandet av personer med ol ika funktionsnedsättningar. l guiden presenteras de
vanligaste funktionsnedsättningarna och läsaren får tips på vad man bör tänka på för att
uppn å det bästa möjliga mötet. Rådets medlemmar är välkomna att lämna synpunkter på
innehållet och kan då vända sig till eva.ulfenborg@hjo.se eller ringa henne genom
kommunens växel 0503-350 00.
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