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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.45 

Beslutande Agneta Lindberg (S), ordf. 

Percy Karlsson (S), led. 

Från handikapp-

organisationerna 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare 

Jennie Freij, Attention 

Börje Gustafsson, FUB 

Maud Jönsson, RTP 

Lise-Lotte Johansson, Neuroförbundet 

Ann-Louise Johnsson, PSO 

Olle Jonsson, DHR 

Bruno Pilåsen, HRF, kl. 10.00-10.35 

Gabriella Mathur, vård- och omsorgsförvaltningen, kl. 10.00-11.10  

Ludwig Vinterdag, vård- och omsorgsförvaltningen, kl. 10.00-11.25 

Emma Croona, anhörigkonsulent, kl. 10.00-10.40 

Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg 

Utses att justera Börje Gustafsson, FUB 

Justeringens plats 

och tid 
Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 1-7 

Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Agneta Lindberg 

 

 Börje Gustafsson 
 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala rådet för funktionshindrade 

Sammanträdesdatum        2017-03-062017-03-07 

Datum för anslagets 

uppsättande 
 Datum för anslagets 

nedtagande 
 

Förvaringsplats för  

protokollet 
Kommunkansliet 

Underskrift  

 Kristina Odelberg 
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§ 1 Dnr  

Information om brandskydd hos funktionshindrade 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. En släckövning kan eventuellt ordnas i anslutning 

till kommande sammanträde. 

Äredebeskrivning 

Bruno Pilåsen från Höglandets Räddningstjänstförbund demonstrerar olika typer av 

brandvarnare och släckutrustning. Det är viktigt att byta batteri i brandvarnaren en gång 

per år. Själva varnaren byts vart tionde år. Sammankopplade brandvarnare har en 

räckvidd på cirka 60 meter vilket innebär att det finns möjlighet att en brandvarnare i 

grann-lägenheten kan starta samtidigt med din egen och du har därmed möjlighet att få 

hjälp av någon annan att utrymma om du behöver det. Olika typer av brandsläckare 

demonstreras. Individanpassning är möjlig så att den enskilde verkligen kan hantera sin 

egen brandsläckare. Det finns också olika typer av spisvakt som innebär att om 

temperaturen blir för hög i fläkten så slås strömmen av på spisen. Stora brandfiltar är 

också bra att ha tillgängligt. På en app benämnd ”Rädda hjärtat” finns beskrivet var alla 

hjärtstartare är placerade. 
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§ 2 

Ny anhörigkonsulent 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Emma Croona är ny anhörigkonsulent med placering på Tomasgården. Inledningsvis har 

det varit mycket arbete med att knyta olika kontakter med enskilda personer och 

grupper. De befintliga anhöriggrupperna fortsätter sin verksamhet. Det är mycket 

värdefullt och viktigt att stödja varandra som anhöriga. Psykisk ohälsa har blivit en 

relativt stor grupp på senare tid men det finns förstås många olika funktionshinder 

representerade i de olika grupperna. En angelägen fråga att fundera över är över hur vi 

når alla berörda med viktig information. På InfoCenter pågår just nu en utställning som 

heter ”Jag vill må bra”. Personal finns på plats. 
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§ 3 

Redovisning av brukarundersökning 2016 inom 
funktionshinderomsorgen 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Gabriella Mathur från vård- och omsorgsförvaltningen redovisar resultatet av den 

brukarundersökning som genomfördes 2016 inom funktionshinderomsorgen. I hela 

landet deltog 75 kommuner varav 6 från Jönköpings län. För vår del deltog personer som 

har boende respektive daglig verksamhet med stöd av LSS samt de som har boende och 

respektive sysselsättning med stöd av SOL.  

”LSS-boende”: 29 svar. Generellt positivt, undantaget en fråga om ”Pratar personalen 

med dig så att du förstår” där resultatet är något sämre.  

”Daglig verksamhet, LSS”: 49 svar. Något sämre resultat på fråga om bemötande än på 

frågor om trygghet och trivsel.  

”Sysselsättning SOL”: 30 svar. Bemötandefrågorna fick ett positivt resultat, men något 

sämre på trygghet och trivsel.  

Analysarbetet återstår för att komma fram till hur vi kan bli bättre och vilka aktiviteter 

och åtgärder som behöver vidtas inom de olika områdena.  

Undersökningen kommer att genomföras varje år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 

Kommunala rådet för 
funktionshindrade 

Sammanträdesdatum Sida 

2017-03-07 5 (8) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

 

§ 4 

Nytt boende i Falken 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 

Ludwig Vinterdag, vård- och omsorgsförvaltningen, uppger att det nya boendet på 

Falken blir boende för personer med ”SOL-beslut” men det kan även passa för ”LSS-

boende”. I markplanet blir det plats för personer med rörelsehinder och i övre planet för 

unga vuxna. 14 boendelägenheter iordningställs. 12 av dem har en yta på 35,9 m² och 

en hyra på 5085 kronor/månad men kan bli lägre beroende på den enskildes 

ekonomiska situation och vad bidragssystemet medger. Två lägenheter blir något större 

och därmed något dyrare. Utöver de 14 lägenheterna finns tre lägenheter för 

korttidsboende men de kan också fungera som träningslägenheter. Behovet av boende 

bedöms stort och det har länge funnits ett stort mörkertal. Sannolikt finns det därför 

fortfarande en efterfrågan och behov av ytterligare lägenheter, särskilt inom LSS-

området. 
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§ 5 

Rapport från Länstrafikens trafik- och tillgänglighetsråd 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Maud Jönsson har representerat Vetlanda vid senaste sammanträdet med Länstrafikens 

trafik- och tillgänglighetsråd den 7 mars 2017. Minnesanteckningar från mötet föreligger 

i bilaga liksom en sammanfattning av det regionala trafikförsörjningsprogrammet för 

Jönköpings län. Dokumentet i sin helhet har delgetts ledamöterna i Funktionshinder-

rådet digitalt. En bok ”Förarcertifiering” cirkulerar bland rådets ledamöter. Maud uppger 

att Länstrafiken ska upphandla nya fordon till 2020. Det finns många aspekter att beakta 

i det sammanhanget inte minst tillgänglighet. Länstrafikens service till de funktions-

hindrade har dock blivit bättre under senare tid och ytterligare teknikförbättringar är 

under utveckling. Maud aviserar att hon tänker sluta i Länstrafikens trafik- och 

tillgänglighetsråd och Kommunala rådet för funktionshindrade behöver därför utse en 

ny representant. Detta blir ett ärende vid nästa sammanträde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 

Kommunala rådet för 
funktionshindrade 

Sammanträdesdatum Sida 

2017-03-07 7 (8) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

 

§ 6 

Delgivningar 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Fölande delgivningar noteras till protokollet: 

• Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 2016-12-01. 

• Minneanteckningar från nätverksträff, KRF och KPR, 2016-12-09. 

• KRFs yttrande över detaljplan för Rännilen 1 och del av Norrby 3:1, Vetlanda. 
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§ 7 

Inbjudan från Neuroförbundet 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Inbjudan noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Lise-Lotte Johansson uppger att Neuroförbundet arrangerar två bussresor under våren. 

Övriga organisationers medlemmar inbjuds att delta och inbjudningar distribueras till 

ledamöterna.  
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