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Övriga deltagare 

Olle Jonsson, DHR 

Ingvar Pettersson, HRF 

Börje Gustafsson, FUB 

Jennie Freij, Attention 

Laila Jansen, SRF 

Lise-Lotte Johansson, Neuroförbundet 

Lars Winborg och Josefin Kowalsson, Handikappföreningarnas samarbetsorgan, 

HSO 

Gabrielle Mathur, vård- och omsorgsförvaltningen, 10.00-11.00 

Vid protokollet administrativ chef Kristina Odelberg 

Utses att justera Lise-Lotte Johansson, Neuroförbundet 

Justeringens plats 

och tid 
Kommunkansliet 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 15-22 

Ordförande 

Kristina Odelberg 
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Agneta Lindberg 

 

 Lise-Lotte Johansson 
 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum för anslagets 
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Underskrift  
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§ 15  

”Storytell” min patientberättelse 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet.  

Äredebeskrivning 

Lars Winborg uppger att HSO har 35 patientorganisationer som medlemmar i länet. 

Organisationen har av Socialstyrelsen beviljats ett stöd för en ”kronikersatsning” vilket 

innebär att man kan förmedla patientberättelser runt om i länet, såsom t.ex Josefin 

Kowalssons. Avgörande för ett positivt resultat av behandling och rehabilitering är att 

patientens delaktighet ställs i fokus.  

I Sverige är vi inte särskilt duktiga på just detta. Den viktigaste frågan för patienten kan 

vara: Hur kan jag leva med min kroniska sjukdom. Josefin Kowalsson delger sin 

patientberättelse och uppger bl. a. följande: 

I april 2013 drabbades jag av talsvårigheter och känselbortfall. Vårdcentralen skickade 

mig till sjukhuset där jag omedelbart lades in. Efter utredning och undersökning ställdes 

diagnosen ”eventuellt MS”. Därefter försämrades motoriken och jag fick börja använda 

kryckor för att ta mig fram. I juli 2013 var diagnosen fastställd, MS.  

Jag fick bromsmedicin och kontaktade samtidigt Neuroförbundet. Träning vidtog och 

min situation förbättrades, men sommaren 2014 blev jag i olika avseenden sämre igen, 

även psykiskt. Ett återuppbyggnadsarbete tog vid med psykologstöd samt diverse 

behandlingar och medicinering. 

Tre år efter första symtomen kunde jag börja arbetsträna 50 %.  
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§ 16 

Information om arbetet med ” Nya handikapplanen” 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Gabriella Mathur uppger att vård- och omsorgsförvaltningen har uppdraget att se över 

den tidigare handikapplanen och presentera ett reviderat förslag. Detta arbete har 

påbörjats. Det understryks att detta är en plan som berör alla kommunala verksamheter 

och ett samarbete har därför inletts med utvecklingsstrategen Maria Gromer. En 

arbetsgrupp ska tillsättas liksom en referensgrupp (vilken kan vara kommunala rådet för 

funktionshindrade). Det är viktigt med engagerade deltagare.  

Första steget blir att utvärdera den nuvarande planen från 2001. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller på att ta fram ett nytt underlag för lokala 

planer som bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning från 2009. Arbetet med den nya planen kommer att ske i samverkan med 

enskilda organisationer men också med kommunala rådet för funktionshindrade. 

Hur kan vi levandegöra innehållet och bibehålla det levande över tid? Förhoppningen är 

att arbetet ska vara avslutat till sommaren 2018. 

Gabriella Mathur som är ansvarig för arbetet lovar att återkomma när utvärderingen av 

den nuvarande planen är klar. 
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§ 17 

Skrivelse från ” Tisdagsstödet” 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Rådet konstaterar att det är viktigt att funktionschefen Martina Boström besöker 

”Tisdagsstödet” och bl. a. förklarar innebörden av olika begrepp kring boenden för 

funktionshindrade. 

Ärendebeskrivning 

Skrivelse från ”Tisdagsstödet” angående boende för personer med NPF-diagnos har via 

Jennie Freij kommit in till kommunala rådet för funktionshindrade.  

Skrivelsen föreligger i bilaga. Av skrivelsen framgår att det föreligger oklarheter kring 

olika typer av boenden så kallade ”LSS-boende” och ”SOL-boende”. 

Beslutet skickas till: 

Martina Boström 
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§ 18    

Val av ny representant till Länstrafikens trafik- och tillgänglighetsråd efter 
Maud Jönsson 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Agneta Lindberg utses till Vetlanda kommuns representant i Länstrafikens trafik- och 

tillgänglighetsråd. 

Ärendebeskrivning 

Maud Jönsson har avsagt sig uppdraget som Vetlanda kommuns representant i 

Länstrafikens trafik- och tillgänglighetsråd och en ny person ska utses.  

Börje Gustafsson föreslår att rådets ordförande Agneta Lindberg får representera 

Vetlanda kommun och kommunala rådet för funktionshindrade i Vetlanda. 

Beslutet skickas till: 

Länstrafikens trafik- och tillgänglighetsråd 

Agneta Lindberg 
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§ 19 

Delgivningar 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Följande delgivningar noteras till protokollet: 

• Protokoll från Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, 2017-03-23 och    

2017-09-07  

• Minnesanteckningar från Trafik- och tillgänglighetsrådet, 2017-02-07 och     

2017-09-19       
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§ 20 

Nivåskillnad vid övergångsställen 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Ärendet överlämnas till tekniska kontoret som rekommenderas att ta kontakt med 

synskadades riksförbunds distriktsorganisation. Björn Wiberg, tekniska kontoret, bjuds 

in till kommunala rådet för funktionshindrades nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Nivåskillnaderna vid våra övergångsställen är viktiga för synskadade. 1-2 cm nivåskillnad 

är tillräckligt, men absolut nödvändigt för att uppmärksamma en synskadad på att det 

finns ett övergångsställe. För andra grupper kan en nivåskillnad på 3 cm vara för högt för 

att det ska vara enkelt och smidigt att ta sig fram. 

En lösning är att ha både en mindre nivåskillnad och en utfyllnad vid trottoarkanten 

invid ett övergångsställe. 

I Vetlanda kommun är det dessutom inte gjort på samma sätt överallt. Generellt kan 

sägas att trafikplaneringen sker på bilarnas villkor helt och hållet, vilket är både märkligt 

och omodernt. 

Beslutet skickas till:  

Tekniska kontoret 

Björn Wiberg 
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§ 21 

Information om dagverksamheten ”Kanalen” 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Rådet kan konstatera att deltagarna i verksamheten är missnöjda med flytten. 

Ärendebeskrivning 

Det uppges att dagverksamheten ”Kanalen” ska flytta till ”Magasinet”. Detta är mycket 

olyckligt för de som deltar i verksamheten. En omflyttning är för den här gruppen ett 

svårt ingrepp i den dagliga rutinen. Verksamheten ska dessutom bli resultatenhet. 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 22 

Sammanträdestider 2018 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 

Rådet sammanträder följande tider 2018: 6 mars, 15 maj, 11 september och                   

13 november. Vid samtliga tillfällen vid 10.00 i sammanträdesrum 1. 

Beslutet skickas till: 

Vetlanda.se 
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