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Plats och tid kl. 10.00, KF Salen och Teams möte 

Beslutande Jan-Erik Josefsson, Ordf. 

Från handikapp- Lise-Lotte Johansson, Neuroförbundet 
organisationerna Peter Karlkvist, FUB 

Martina Jansson, KS 
Agneta Lindberg,BUN 

Övriga deltagare 
Maria Gromer, Utvecklings strateg 
Ulrika Ribbholm, Funktionschef, 
Stewe Jonsson, Kultur/Fritidschef 
Andrea Johansson , GIS-ingenjör, plan. 
Jennie Svensson, Funktionschef 
Johan Steirud , Funktionsrätt, Jönköping 
Elmesed Smaka, sekreterare 

Utses att justera Lise-Lotte Johansson 

Justeringens plats Kommunkansliet 2021.09.10 
och tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragraf 15--18 

Elmesed Smaka 

Ordförande 

Jan-Erik Josefsson 

Justerare 

Liselotte Johansson 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§15 

Information från Kultur och Fritid om Var den du är veckan-
Stewe Jonsson 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Var den du är veckan startar på lördag vecka 36 och årets huvudtema är 
funktionshinder. Kultur och fritidsförvaltningen samt Kommunikationsavdelningen 
jobbar för att sammanställa veckans program med olika aktiviteter som genomförs av 
civilsamhället, kommun och region. 

Veckan inleds med Sean Banan konsert. I nuläget sitter han i rullstol och antalet 
deltagare är reglerat efter Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer. På 
lördag klockan 12:00 har kommunen organiserat Regnbågspicknick i Apoteksparken 
samt Regnbågsparad. 

Andra aktiviteter genomföras av civilsamhället och olika idrottsföreningar. Bland annat 
kommer Pernilla Friberg att hålla tal om livet som närstående till personer med 
funktionsnedsättning, en fotbollsmatch hålls på söndag, det ordnas olika föreläsningar 
och aktiviteter organiserade av Vuxenskolan, ett motionslöp av Funktionshinderrådet, 
Språkvän projektet, intervjuer med Rädda barnen, föreläsning om psykisk ohälsa och 
mycket mera. 

Stewe pratar om de nya reglerna för sociala medier som styr hela arrangemanget. Det 
går inte att lägga ut filmer eller bilder på sociala medier som förr. Veckans program 
kommer att hittas på kommunens hemsida och på sociala medier med hashtagen 
#vardenduärveckan så fort kommunikationsavdelningen är klara med det. Det ska också 
annonseras i tidningen i god tid. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§16 

Information från vård och omsorg 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Ulrika Ribbholm har haft uppe utkasten till plan för Funktionshinderomsorgens 
utveckling och har fått in synpunkter av Pia Lindell som är inte närvarande på mötet. Pia 
tycker att planen måste ta hänsyn till delaktighet. Ulrika förklarar att planen är bara en 
grund till funktionshindersomsorgens utveckling och att det kommer att fyllas på under 
hela tiden efter behov. Planen är begränsad på det sättet för att inte bli omfattande. 

Planen tar sikte på framtiden och vilka beslut som behöver tas. Den har ett flexibelt 
uppbyggande för att kunna revidera och ändra den efter behov. Just nu jobbar 
förvaltningen med kommande behov som kompetenshöjning av personal, speciell 
renovering av aktuella boenden samt att nya boenden kommer att behövas i framtiden, 
individuella stödinsatser till brukarna för att kunna bli så självständiga som möjligt i form 
av utvecklingssteg. 

Planen ska diskuteras i Vård och Omsorgs nämnden samt skickas till Kommunfullmäktige 
för godkännande av alla inventeringar som behöver göras. 

Just sign Utdragsbestyrkan 



lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunala rådet för 
funktionshindrade 
Sammanträdesdatum 

2021-08-24 
Sida 

4 (5) 

§17 

Tillgänglighetsdatabasen 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsgruppen som jobbar med utvecklingen av tillgänglighetsdatabasen presenterar 
över Teams hur det fungerar för Jönköpings Kommun. Vetlanda kommun ska följa denna 
modell och ber om synpunkter från rådet. 

Kommunledningen har godkänt jobbet som arbetsgruppen har gjort tills nu och 
uppmuntrar att de ska fortsätta jobba vidare för att kunna ta fram en guide. 

Rådet känner att det är för många detaljer som kan låta onödiga men representanten 
från Jönköping tycker att det är viktigt med alla detaljer och att det utgår från en 
kravlista från Boverket. 

Rådet har fått presentationen utskickad via e-post och ska diskutera/lämna synpunkter 
vid nästa möte. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§18 

Övriga frågor 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Rådet saknar representanter från de olika föreningar som arbetar för personer med 
funktionsnedsättning och sekreteraren ska ta kontakt med Funktionsrätt i Jönköpings 
län och meddela att vi saknar deltagare i KRF. 

Ordförande föreslår nästa möte till 16 november klockan 10.00 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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