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Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 10.00-11.00 

Beslutande Agneta Lindberg (S), ordf. 

Percy Karlsson (S), led. 

Mikael Engström (S), led. 

Martina Jansson (S), led. 
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Övriga deltagare 

Olle Jonsson, DHR 

Lise-Lotte Johansson, Neuroförbundet 

Leif Brandt, Diabetesföreningen 

Ingemar Pettersson, HRF 

Börje Gustafsson, FUB 

Laila Jansen, SRF 

Josefin Kowalsson, Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO 

Martina Boström, vård- och omsorgsförvaltningen 

Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg 

Utses att justera Börje Gustafsson, FUB 

Justeringens plats 

och tid 
Kommunkansliet 
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Sekreterare 
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Ordförande 

Kristina Odelberg 

 

Justerare 

Agneta Lindberg 

 

 Börje Gustafsson 
 

Anslag/bevis 
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§ 8  

Information från Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet.  

Äredebeskrivning 

Josefin Kowalsson beskriver handikappföreningarnas samarbetsorgans uppdrag som    

bl. a. innebär service till föreningarna, skolinformation och tillgänglighetsinventeringar. 

Informerar vidare om den tillgänglighetskurs organisationen hållit under våren. Det har 

bjudits på föreläsningar av bl. a. Boverket och Myndigheten för delaktighet. Josefin är 

dessutom delaktig i projektet ”Storytell” som innebär att man för bl. a. vårdgivare delger 

sin egen patientberättelse. Det finns möjlighet att delge även kommunala rådet för 

funktionshindrade den berättelsen vid lämpligt tillfälle. 

Avslutningsvis visas på problem med s. k. ”enkelt avhjälpta hinder” från centrala 

Jönköping. Det kan handla om ojämn markbeläggning, vipp-skyltar på trottoaren och 

bristfällig belysning samt avsaknad av balansstöd m. m. 
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§ 9 

Ledsagning, gratis eller inte? 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Laila Jansen tar upp frågan om kostnadsfri ledsagning eller inte och konstaterar att det 

ser olika ut i olika kommuner. I vårt län är det kostnadsfritt i Jönköping, Nässjö, Tranås 

och Mullsjö. Synskadades Riksförbund kommer att arbeta aktivt med frågan. Beskriver 

vad det innebär att vara synskadad och drabbas av ofrivillig isolering för att man inte har 

tillgång till ledsagning. Man kan t.ex. bara förflytta sig längs inövade vägar och kan aldrig 

göra något spontant och oplanerat.  

I Vetlanda fungerar det så, enligt Lailas erfarenhet, att man gör en ansökan genom 

hemtjänsten. Den kan beviljas eller avslås, men man får ingen kostnadsuppgift i 

samband med beslutet. För Lailas del innebar det en kostnad på 2000 kronor per månad 

att få ledsagning 3 timmar/vecka enligt socialtjänstlagen. Får man däremot ett positivt 

beslut enligt LSS (annan lagstiftning) kan man få 5 timmars ledsagning/månad gratis i 

tätorten, uppger Lise-Lotte Johansson. 
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§ 10 

Ny funktionschef för Funktionshinderomsorgen efter Ludwig 
Vinterdag 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Martina Boström är ny funktionschef för Funktionshinderomsorgen efter Ludwig 

Vinterdag. Martina presenterar sig och sin bakgrund och uppger att hon sätter särskilt 

fokus på teknikutvecklingen inom vård- och omsorg. Brukarnas behov ska vara i fokus. 

Bemötandefrågorna kan förbättras och utvecklas i Vetlanda kommun.  
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§ 11    

Kursinbjudan 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Hjärnkraft bjuder in till kurs i Jönköping den 21 september klockan 9.00-16.30. 
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§ 12 

Ny handikapplan 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 

Olle Jonsson konstaterar att nu gällande handikapplan är från 2001 och reviderades 

2009. Gabriella Mathur kommer till kommunala rådet för funktionshindrade vid 

sammanträdet den 14 november och informerar om arbetet med den nya planen. 
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§ 13 

Larm 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Ärendet överlämnas till Percy Karlsson och tekniska kontoret. 

Ärendebeskrivning 

Det lär finnas möjlighet att ha larm genom lampor som signalerar utrymning istället för 

en ljudsignal. Är det möjligt att ha sådana i kommunala lokaler? 
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§ 14 

Inbjudan 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Josefin Kowalsson bjuds in till rådets nästa sammanträde den 14 november 2017 för att 

delge sin patientberättelse. 

Ärendebeskrivning 

Rådet finner det intressant att ta del av Josefin Kowalssons egen patientberättelse och 

önskar därför att hon, om möjligt, kommer till rådets nästa sammanträde. 
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