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§1 

Arbetsmiljön i daglig verksamhet 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Jennie Freij undrar vad arbetsmiljölagen säger om inomhusklimatet i verksamheter för 

personer inom LSS och SOL- hur kallt får det vara på vintern och hur varmt får det vara 
på sommaren i lokalerna? HR-konsulten Elinborg Kristindotter Karlsson uppger att 
temperaturen ska uppgå till mellan 20 och 24 grader i lokaler som nyttjas av 

funktionshindrade. I första hand är det fastighetsägaren ansvar att se till att kraven blir 
uppfyllda, eventuellt i samarbete med miljö- och bygg kontoret. Om det handlar om 
kommunal verksamhet så har kommunen ansvar för såväl personal som deltagarna i 
verksamheten. Linda Hammarström tar frågan vidare till förvaltningen. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§2 

Information från synskadades riksförbund (SRF) 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Julia Lindholm, ombudsman SRF, beskriver förbundets organisation och uppger att 
lokalföreningen i Vetlanda för närvarande är vilande. Emellertid arbetar 

länsorganisationen för verksamheten i hela länet. För närvarande prioriteras "digitalt 
utanförskap", men man arbetar även med olika typer av informationsinsatser samt 
utbildning kring hjälpmedel. En viktig fråga med hänvisning till det digitala utanförskapet 

är att hemsidorna måste vara tillgängliga även för synskadade. Även om man lyckas med 

detta är det viktigt att inte helt aweckla den personliga servicen. Den är fortfarande 
nödvändig. Det fungerar inte alltid att hänvisa till hemsidor och annan ny teknik som till 
exempel Mobilt Bank ID. Syn och hörselinstruktörer är en viktig resurs som dessvärre 

inte finns i alla kommuner. Föreningen arbetar även med sociala aktiviteter av olika slag 
vilket har en god rehabiliterande effekt för många. Tillgängligheten i gatumiljön är en 
annan stor fråga. Det finns många svårigheter och "hinder" att konfronteras med som 
synskadad. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§3 

Information om ledsagning i Vetlanda kommun 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Laila Jensen har tidigare frågat om kostnaderna för ledsagning i Vetlanda kommun 

eftersom att hon konstaterat att det ser olika ut i olika kommuner i landet och i länet. 

Linda Hammarström bekräftar att kostnaderna för ledsagning är olika i olika kommuner. 

I somliga är det kostnadsfritt och i andra innebär det en kostnad. Ledsagning till 

synskadade bedöms enligt socialtjänstlagen och medför i Vetlanda kommun en kostnad 

som bestäms enligt en fastställd taxa. Avgiftsutrymmet är relaterat till den enskildes 

inkomster. Det finns ett tak på cirka 2000 kronor per månad. Ledsagning är en insats 

inom ramen för "hjälp i hemmet". Om man har ett beslut om ledsagning enligt LSS är det 

avgiftsfritt. En annan fråga är vad som ingår i begreppet ledsagning, det kan inte bara 

handla om att kunna ta sig fram i olika miljöer. Det är viktigt för den allmänna hälsan att 

kunna delta i olika aktiviteter på ett så likvärdigt sätt som möjligt. Det är också olyckligt 

att man hela tiden får nya personer som ledsagare. SRF är beredd att medverka i 
utbildningen av ledsagare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§4 

Parkeringsplatser för handikappade 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Trafikingenjör Björn Wiberg från tekniska kontoret bjuds in till rådets nästa möte för att 
prata om handikapparkeringsplatser och tillgängligheten i gatumiljön generellt. 

Ärendebeskrivning 

Börje Gustavsson redovisar brister som finns vid ett antal parkeringsplatser i 
centralorten, blanda annat vid Delfinparkeringen och vid Vetlanda vårdcentrum. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§5 

Trygghetsboende? 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Frågan noteras till protokollet. 

Besked från miljö och byggförvaltningen i efterhand: de aktuella bostäderna är inte av 

kategorin trygghetsboende. 

Ärendebeskrivning 

Olle Jonsson undrar om det är riktigt som ryktet säger att de bostäder som byggs 

mittemot Withalaskolan på den tidigare parkeringsplatsen är av typen trygghetsboende? 

Just sign Utd ragsbestyrka n 
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§6 

Vård och omsorgsförvaltningens representation 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunala rådet för funktionshindrades reglemente ska vård- och 
omsorgsförvaltningen vara representerade i rådet med två personer, en från 
funktionshinderomsorgen och en från hälso- och sjukvården. Från förvaltningens sida 
uppger man att Linda Hammarström fortsättningsvis kommer att representera 
funktionshinderomsorgen och Jennie Svensson representera hälso- och sjukvården. 

Just sign Utdragsbestyrkan 


