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Rådet för funktionshinderfrågor
P1ats och tid

Öringen, Stadshuset, kl. 14.00 - 15.15

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Lars Glad (M), ordförande
Ewa F Thorstensson(M)
Jörgen Fransson
Ingmar Andersson (DHR)
Marianne Johansson (Reumatikerförbundet)

Ann-Marie Larsson (SRF)
Ann-Christine Fredriksson, (M)
Astrid Andersson (FUB)
Solveig Gustavsson (Reumatikerförbundet)
övrig;o deltJg;onde

Linda Hummelblad, Funktionshinderenheten

Utse s><ti ustera

Ingemar Andersson, DHR
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KRF § 31

Dagordning
Rådet beslutar att godkänna dagordningen
KRF § 32

Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att utse Ingemar Andersson, DHR att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
KRF § 33

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom. Läggs till handlingarna. Ove Johansson som
skulle ha närvarat vid dagens möte kommer istället nästa gång.
KRF § 34

Resultat från Funktionshinderenhetens Pietostatundersökning 20 17
Vård och Omsorg har under september och oktober månad genomfört 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. Linda Hummelblad, som har arbetat med att genomföra
årets brukarundersökning inom Funktionshinderområdet, kom till rådet för att dela med
sig av resultatet. Det är väldigt få deltagare i undersökningen och därför svårt att dra
några generel la slutsatser om kvaliteteten utifrån resultatet, men unde rsökningen ger
viktiga signaler kring hur nöjda våra brukare är med insatserna och vil ka
förbättringsområden som finns.
Rådet önskar återkoppling hur resultatet omsätts i praktiken.

KRF § 35

Diskussion: Förslag på ny arbetsform för Funktionshinderrådet
Vid rådets septembersammanträde tog ordföranden upp frågan om hur vi ska kunna utveckla
rådets verksam het och få in mer ideer från medborgare med funktionshinder som inte är knutna
till någon organisation. En sådan grupp som vi idag inte når är tex individer med psykiska
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funktionsnedsättningar. Förvaltningen skulle få t ill uppgift att analysera frågan och återkomma vid
mötet i december med förslag på åtgärder som skulle kunna öka delaktigheten och driva vår
verksamhet framåt. Rådet har fått till sig förslaget och en förutsättningslös diskussion hölls.
Ordföranden föreslår att rådets sammanträden ersätts med öppnare dialogmöten, på exempelvis
Park, där dels information kan lämnas och synpunkter inhämtas, men där det även öppnas upp
för fler att delta och ta del av aktuella nyheter på området.
Rådet är positivt till att prova nya arbetsformer. Förslag till beslut tas upp på nästa sammanträde
den 21 mars 2018. Då diskuteras även praktiskt utförande.
KRF § 36

Rapport från Synskadades riksförbunds besök vid Tekniska utskottet
Rådet fick en rapport från SRFs besök på Tekniska utskottet, där de informerat och visat på
praktiska svårigheter som en synskadad person råkar ut för i vardagen.

KRF § 37

Sammanträdesdagar 2018
Sammanträden under 20 18 kommer att äga rum kl 14 på följande dagar:
Onsdagen den 21 mars
Onsdagen den 13 juni
Onsdagen de n 19 september
Onsdagen den 12 december
Tidsplanen justeras när vi går in en ny arbetsform.

KRF § 38

Övriga Frågor
Föreningarna redovisade kommande aktiviteter.

just.er.ande:s signatur ,t'~

/J,-

/fl ~\

Utdragsbestyrkande

