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Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § 21

Dagordning
Rådet beslutar att godkänna dagordningen
KRF § 22

Val av protokolljusterare
Rådet beslut a r att utse Jörgen Fra nsson att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

KRF § 23

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokol l gås igenom. Läggs till handl ingarna.
KRF § 24

Presentation av ny enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten och kort
information om Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Tina Eriksson, nytiiiträdd enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten kom till rådet för
att presentera sig och sin en het.
Rådet fick också information om Nationella Patientöversikten (NPÖ). Tjänsten NPÖ ger
hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att läsa viktig patientinformation i andra vårdgivares
journalsystem. Det är väldigt strikt reglerat vem som är behörig att läsa vilken information. Det
är bara personal som har en aktuell vårdrelation till patienten som är behöriga att ta del av
informationen och det förutsätter att patienten gett samtycke till att informationen delas mellan
vårdgivare. Det kan vara information om diagnoser, provresu ltat, ordinerad behandling och
planerad vård . Syftet är att öka patientsäkerhet, vårdkvalitet och ditt inflytande. Det ger också
vården möjlighet att minska dubbelarbete och inn ebär att patienter kan erbjudas hjälp snabbare.
Mer information finns på kommunens hemsida eller i kommunens broschyr om hemsjukvård.
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KR F § 25

Trottoarpratare m.m
Ove Johansson, handelsutvecklare i Hjo kommun informerade om ett pågående arbete som
syftar till att skapa tydligare regler för hur torget får ut nyttjas tex i form av trottoarpratare och
möbler till servering. Rådets syn punkter innebar bland annat att gångstråken för synskadade inte
får blockeras. Ove Johansson återkommer på rådets decembersammanträde.
KRF § 26

Information om Hjo kommuns nya hemsida och möjlighet att inkomma med
synpunkter
Annica Carter, verksamh etsutvecklare Vård och Omsorg visade Hjo kommuns nya hemsida som
lanseras den l l oktober. Rådets medlem mar är välkomna att lämna synpunkter på hemsida och
ge förslag på förbättringar. Frågan tas upp igen på decembersammanträdet men har någon
direkta synpunkter är de välkomna att kontakta Annica via kommun ens växel även innan dess.
KRF § 27

Boendebehov för äldre och för personer med funktionsnedsättning
Annica Carter, verksamhetsutvecklare Vård och Omsorg informe rade om rapporten "Behovet
av bostäder för äld re och för personer med funktionsnedsättning" som kommunstyrelsen gett
förvaltningen i uppdrag att utarbeta. Rapporten är e n del i det totala bostadsförsörjningsprogram
som ko mmunfullmäktige antagit denna månad. Rapporten visar att när det gäller personer med
funktionsnedsättning så fin ns det ett växande behov av boende för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Förvaltningen förutspår också att fler ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar kommer att få beslut om servicebostad framöver vilket kommer att
innebära att kommunen även framl edes behöver ha tillgång till mindre lägenheter i närheten av
Skövdevägen. Idag verkställs sju beslut om servicebostad i vanliga lägenheter i området kring
Skövdevägen, men fler beslut kan tilllkomma de närmaste åren. Förvaltningen har också beslutat
att hyra en lägenhet som kan användas som gemensam bas i området.

KRF § 28

Brukarundersökning Funktionshinder 20 17
Annica Carter, verksamhetsutvecklare Vård och Omsorg informerade om att förvaltningen
under september och oktober månad genomför en brukarundersökning inom
Funktionshinderområdet. Det är SKL som håller i denna nationella brukarundersökning inom
både LSS och Socialpsykiatrin. Enkäterna görs med hjälp av verktyget Pictostat.
Rådet kommer att få återkoppling på resu ltatet så snart detta presenteras.
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KRF § 29

Aktuellt inom Vård och Omsorg
Eva Ulfenborg, vård- och omsorgschef informerade om
-Öppna platser i Socialpsykiatrins dagverksamhet
-Införandet av nyckelfria medicinskåp för dem som har hemsjukvård
-Utbyggnaden på Sigghusberg
-Ny rekrytering av vård- och omsorgschef med anledning av att Eva själv blir verksamhetschef
för Arbete och Socialtjänst.

KRF § 30

Övriga Frågor
Ordföranden tar upp frågan om hur vi ska kunna utveckla rådets verksamhet och få in mer ideer
och synpunkter från sådana medborgare som inte är knutna till någon organisation. En sådan
grupp som vi idag inte når är tex individer med psykiska funktionsnedsättningar.
Förvaltningen analyserar frågan och återkommer vid mötet i december med förslag på åtgärder
som skulle kunna öka delaktigheten och driva vår verksamhet framåt.
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