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Sammanträdesprotokoll 

Kommunala rådet för funktionshindrade~ Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2022-05-03 

§ 24 

Information från vård och omsorg. Marianne Karlsson 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 

Marianne Karlsson informerar om flera samverkansprojekt mellan länets kommuner och 

Region Jönköpings län, som utgår från invånarnas behov och samskapar tillsammans med dem 

och civilsamhället omställningen till en God och Nära Vård. 

Arbetet vägleds av 3 olika principer: 

1. Bäst för Esther 

2. Ta ansvar för mitt steg, ge feedback till steget före och underlätta försteget efter 

3. Vi gör det tillsammans 

Bästa platsen att växa upp, leva och bo på är en av dessa projekt som har för mål att förbättra 
barn och ungas hälsa med 2% per år, de kommande fyra åren. Detta görs med hjälp av olika 

angreppssätt, Bland annat genom att: 

• Öka förmåga till tidig upptäckt av sviktande hälsotillstånd 
• Gemensamt agera i samverkan mellan olika huvudmän, och tillsammans med olika 

samhällsaktörer, barn och deras familjer 
• Arbeta utifrån väl beprövade kvalitetsutvecklingsmetoder 
• Öka förmåga och hastighet att analysera effekter på aktiviteter 
• Gå från "enstaka" goda exempel till konceptualisering 

• Systematiskt sprida nya arbetssätt som bidrar till det övergripande målet 

Just sign Utdragsbestyrkan 



Sammanträdesprotokoll 

Kommunala rådet för funktionshindrade~ Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2022-05-03 

§ 25 

Bedömning av assistans. Jennie Svensson och Ulrika Ribbholm 
Myndighetskontoret och Funktionshindersomsorgen. 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Funktionschef Hos och Myndighetskontor Jennie Svensson tillsammans med Helena 
Petersson, områdeschef Myndighetskontor redovisar alla steg i processen när det gäller 
beviljande av personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS. 

Själva processen startar i gång efter skriftlig eller muntlig begäran. Sedan bokar 
myndighetskontoret utredningssamtal tillsammans med brukaren för att utreda 
assistansbehovet och begära mer underlag om det har inte kommit in vid ansökan. 

Beslutet skickas alltid med rekommenderat brev och sedan dess har brukaren 14 dagar på sig 
för att komma in med synpunkter för omprövning. Omprövningsbeslutet kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 26 

Välfärdsteknik. Anneli Uusitalo IT-utveckling-Vård och omsorg 

Beslut 

Kommunala rådet för funktionshindrade beslutar att flytta fram informationen till nästa möte 

den 06 september 2022. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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2022-05-03 

§ 27 

Information från respektive förbund som representeras 

Beslut 

Kommunala rådet för funktionshindrade beslutar att flytta fram informationen till nästa möte 

den 06 september 2022. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesdatum 
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§ 28 

Information och eventuellt framtida samarbeten mellan 
kommunala rådet för funktionshindrade i Vetlanda och 
funktionsrätten. Johan Steirud Funktionsrätt Jönköpings Län. 

Giovanni Rojas Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Johan Steirud-Ombudsman på Funktionsrätt Jönköpings län informerar om Funktionsrätt 

Jönköpings län som är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för 

personer med funktionsnedsättning. 

Giovanni Rojas integrationsutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län informerar om vad 

som ingår i sitt arbete, bland annat att fullfölja det uppdrag som vi fått från regeringen: 

Länsstyrelserna ska i samarbete med Myndigheten för delaktighet, och i samråd med Sveriges 

Kommuner och Regioner, 2021-2023 stödja regioner och kommuner att genomföra sina 

funktionshinderspolitiska strategier och planer i enlighet med målet för 

funktionshinderspolitiken och inriktningen för genomförandet av detsamma. 

Just nu pågår flera projekt som samverkan mellan länets kommuner och regionen, där stödjer 

både Funktionsrätten och Länsstyrelsen med olika tjänster och hjälpmedel för själva 

projekten. Det är bland annat: 

• Nära vård, 

• Läkemedelskommitten, 

• Dialogkaffen, 

• Hjälpmedelscentralen och mm. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 29 

Övriga frågor 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 

Nästa möte den 06 september klockan 10:00, Sammanträdesrum 1, Stadshuset 

Just sign Utdragsbestyrkan 




