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Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 10.00-11.05 

Beslutande Agneta Lindberg (S), ordf. 
Percy Karlsson (S), led. 
Mikael Engström (S), led. 
Martina Jansson (S), led. 

Från handikapp-
organisationerna 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 

Lise-Lotte Johansson, Neuroförbundet 
Leif Brandt, Diabetesförbundet 
Ingvar Pettersson, HRF 
Ann-Louise Johnsson, Psoriasisförbundet 
Olle Jonsson, DHR 
Börje Gustafsson, FUB 
Jennie Freij, Attention 
Björn Wiberg 10.00-10.10, Jan-Åke Johansson 10.00-10.50 
Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg 

Utses att justera Jennie Freij, Attention 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 
Paragrafer 1-5 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Agneta Lindberg 

 

 Jennie Freij 
 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 1  

Nivåskillnader vid övergångsställen 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Björn Wiberg från tekniska kontoret uppger att i samband med om- och nybyggnation 
anläggs ofta gång- och cykelvägar. Dessa är då vanligtvis tre meter breda. En del av ytan 
beläggs med kantsten och en del utan, för att möjliggöra passage i korsningar och vid 
övergångsställen för alla grupper.  
Om det finns befintliga övergångar som är extra besvärliga kan man anmäla detta till 
tekniska kontoret och eventuellt få det åtgärdat.  

Rådet uppger att det finns stora problem i anslutning till apoteket på Storgatan. 
Lutningen på gångbanorna ut mot gatan har minskats för att skapa större bekvämlighet, 
men ändå tillgodose behovet av avrinning.  
En fråga som också diskuteras är s. k taktila plattor, är de bra eller inte för synskadade? 
Respons saknas. 
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§ 2 

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda m. fl. planer 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
Samtliga organisationer uppmanas yttra sig skriftligen till tekniska kontoret. 

Ärendebeskrivning 
Jan-Åke Johansson informerar om förslaget till fördjupad översiktsplan för Vetlanda som 
är föremål för samråd under perioden 5 mars-5 maj 2018.  

Handlingar har delgetts ledamöterna, men finns också tillgängliga under samrådstiden 
på ett antal platser i kommunen samt digitalt på kommunens hemsida. 

Ett särskilt samrådsmöte kommer att hållas den 11 april 2018 klockan 18.30 på Vetlanda 
bibliotek. 

Förutom den fördjupade översiktsplanen presenteras i korthet även ytterligare tre 
planer som är föremål för samråd. 

• Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl. Melavägens förlängning 
• Detaljplan för del av Mogärde 20:1, Gamla vattenverket, Vetlanda 
• Detaljplan för Himlabackarna etapp 3, Vetlanda 

För samtliga de tre sistnämnda gäller att samrådsyttrande ska vara inlämnat senast den 
11 april 2018. 
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§ 3 

Enkät från Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Jönköpings 
län (HSO) 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Förslag till svar på enkäten godkänns och lämnas in till HSO. 

Ärendebeskrivning 
Kommunala rådet för funktionshindrade har fått en enkät från Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan i Jönköpings län (HSO) där man önskar svar på sex frågor om rådets 
arbete. Ordförande Agneta Lindberg har upprättat förslag till svar på frågorna som 
delges ledamöterna. 
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§ 4    

Delgivningar 
Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Följande delgivningar noteras till protokollet: 

• Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, 2017-11-23 och 2018-
01-25 
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§ 5 

”Tisdagsstödet” 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
En skrivelse från ”Tisdagsstödet” behandlades av rådet vid sammanträde 2017-11-14. 
Skrivelsen handlade om boende för personer med MPF-diagnos och beslutet blev att 
rådet konstaterade att det är viktigt att funktionschefen Martina Boström besöker 
”Tisdagsstödet” och förklarar innebörden av olika begrepp kring boenden för 
funktionshindrade. Något besök har ännu inte ägt rum. Inbjudan kvarstår och 
förhoppningen är att Martina Boström ska få tillfälle att besöka ”Tisdagsstödet” i detta 
ärende under våren. 
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