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Rådet för funktionshinderfrågor
Plats och tid

Harren, Stadshuset, kl. 14.00 - 15.00

Beslu tande

ledamöter

Tjänstgördnde ersättare

Lars Glad (M), ordförande
Ewa F Thorstensson(M)
Jörgen Fransson
Ingmar Andersson (DHR)
Hanna Hagqvist (FUB)

Ann-Marie Larsson (SRF)
Ann-Christine Fredriksson, (M)
Bodil Hedin (S)
övriga deltagande

Margareta Fransson, vård- och omsorgschef

Utses att justera

lngemar Andersson. DH R

Justeringens plats och tid
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Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § l

Dagordning
Rådet beslutar att godkänna dagordningen
KRF § 2

Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att utse Ingemar Andersson, DHR att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
KRF § 3

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom. Läggs till handlingarna.
KRF § 4

Presentation av ny vård- och omsorgschef
Margareta Fransson har tillträtt som ny vård- och omsorgschef sedan det senaste mötet.
Margareta presenterade sig själv för rådet.
KRF § 5

Förslag på ny arbetsform för Rådet för funktionshinderfrågor
Vid rådets två senaste sammanträden har vi diskuterat frågan om hur vi ska kunna utveckla
rådets verksamhet 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
funktionsnedsättningar. Förvaltningen har utarbetat ett förslag som innebär 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.
Ett dialogmöte planeras till oktober 20 18 och inbjudan med mer information kommer att finnas
både på kommunens hemsida och i Hjo tidning.
Rådet beslöt att överlämna förslaget till allmänna utskottet för beredning.
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Rådet för funktionshinderfrågor
KRF § 6

Ansökan om föreningsbidrag
Ordförande påminde om att det är dags att söka föreningsbidrag från Vård och omsorg.
Ansökningsblankett m.m. finns på Hjo kommuns hemsida.
KRF § 7

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2017
Ann ica Carter presenterade resultaten från 2017 års kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser.
Dokumenten finns att läsa på Hjo kommuns hemsida under Stöd och Omsorg/Kvalitet och
Utveckling.
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