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Anders Bengtsson, VON 
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Agneta Lindberg, BUN 

Från handikapp- Lise-Lotte Johansson, Neuroförbundet 
organisationerna Marianne Fagerberg, Diabetesförbundet 

Ann-Louise Johnsson, Psoriasisförbundet 

Övriga deltagare 
Maria Gromer, Utvecklings strateg 
Ulrika Ribbholm, Funktionschef 
Ann-Mari Forsberg, Kultursekreterare 
Eva Jansson, Miljöinspektör 
Caroline Hällqvist, Uthyrare, Witalabostäder 
Elmesed Smaka, sekreterare 

Utses att justera Pia Lindell 

Justeringens plats Kommunkansliet 
och tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragraf 19–23 

Elmesed Smaka 

Ordförande 

Jan-Erik Josefsson 

Justerare 

Pia Lindell 
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§ 19 

Information från Kultur och Fritid om upplevelsen av Var den du är 
veckan - Ann-Mari Forsberg 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Var den du är veckan var fylld av aktiviteter som belyser alla människors olikheter, för 
att öka förståelsen och kunskapen om dessa. Veckan tog avstamp från de sju 
diskrimineringsgrunderna som är: kön, könsidentitet, religion, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Kultursekreteraren Ann-Mari Forsberg informerar om att veckans aktiviteter startade 
den 11 september och avslutades den 19 september. Alla aktiviteter var väldigt 
omtyckta och uppskattade. Bland annat de olika föreläsningar om psykisk ohälsa och 
integration, där många ungdomar höll spännande diskussioner, regnbågsparaden, 
konserten med Sean Banan, den fantastiska fotbollsmatchen mellan Vetlanda FF Mix 
och Nässjö FF, Var den du är-loppet, Språkvän aktiviteten entusiasmerade väldigt många 
Vetlandabor att bli språkvän och mycket mera. 
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§20 

Tillgänglighetsdatabasen- Maria Gromer 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Maria Gromer informerar och ger en inblick om hur tillgänglighetsdatabasen kommer att 
fungera via kartan eller kommunens hemsida och lyssnar på rådets synpunkter. Nu finns 
ju en mall framtagen och en teknisk lösning där uppgifterna kan läggas in via en Ipad 
med uppgifter och foton som sedan kan synkas på kartan och som kan visas på 
kommunens webbplats. 

Rådet kom fram till att detta arbete måste fortsätta men man måste ta hänsyn till olika 
synpunkter som skulle påverka tillgänglighetsguidens användning i vår kommun. 
Systemet bör ha så enkla beskrivningar som möjligt för att användarna ska känna sig 
trygga att använda det i vardagen samtidigt som det ska kunna användas lika bra vid 
olika evenemang som utgår från evenemangens annonsering. 

För att bygga upp tillgänglighetsdatabasen krävs det mycket jobb för att inventera 
tillgängligheten vid olika offentliga mötesplatser som bibliotek och samlingslokaler samt 
affärer och därför känns det viktigt att fråga medborgarna och se vilka vill vara med och 
hjälpa till genom en nyhet/förfrågan via kommunens olika kommunikationskanaler. 
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§ 21 

Funktionshinderomsorgen utvecklingsplan-Ulrika Ribbholm 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ulrika Ribbholm informerar att planen ligger till grund för hur funktionshinderomsorgen 
ska utvecklas under de närmaste 10 till 15 åren. Det ska fungera som vägledande i beslut 
och inriktningar inom funktionshindersomsorgen. 

Själva utvecklingsplanen styrs av olika regelverk, bland annat FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Barnkonventionen, LSS-lagen, 
Socialtjänstlagen samt Socialförsäkringsbalken och följs upp varje mandatperiod. 

Just nu pågår en stor och regelbunden inventering om vilka resurser och behov finns för 
att kunna utveckla vidare funktionshindersomsorgen samtidigt som man tar hänsyn om 
framtida behov. Prognosen visar att i framtiden kommer att ske förändringar i 
målgruppen påverkade av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, högre åldrar och ökad 
psykisk ohälsa/utmattningssyndrom. 

Idag finns det 7 boende LSS (service- och gruppbostad) och 2 boende SoL 
(Socialpsykiatri) av de 4 boenden LSS lever inte upp till kraven. Prognosen som tas fram 
av regelbundna inventeringar med hjälp av olika inventeringsmetoder, utgår från 
befintligt antal platser exklusive den nya gruppbostaden som tas i drift i början av 2022 
och sträcker sig fram till 2030. 

För att kunna följa upp utvecklingen känns viktigt att jobba med återkommande 
inventeringsarbete. Just nu man ser ökad behov av boendestöd samt inom 
socialpsykiatrin och därför jobbas med nya arbetssätt och loppande med 
kompetenshöjning. Ett exempel är de nya titlar som tidigare hette vårdare eller skötare 
och som numera heter stödassistent och stödpedagog. Det handlar inte att ta hand om 
brukarna, utan att stödja de. Varje verksamhet har en stödpedagog och man ser över 
möjligheter för att kunna samarbeta med andra specialister, bland annat hälsocoach. 
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§ 22 

- Information om lediga seniorlägenheter från Witalabostäder-
Caroline Hällqvist 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Hällqvist som jobbar som uthyrare på Witalabostäder informerar rådet om att 
deras bostäder är anpassade för alla. Det finns flera fördelar med hyresrätt, bland annat 
att det kräver 0 kr i kontantinsats, trygghet med reglerad hyra och hyreshöjning och att 
hyresvärden åtgärdar allting som går sönder under tiden som ni bor där utan extra 
kostnader. 

Witalabostäder har 931 lägenheter i 26 olika områden runt om i kommunen. Man får 
välja att bo efter sina önskemål, nära naturen, mitt i stan, bottenvåning med uteplats, 
balkong med utsikt, barnvänligt och nära till skolan, hiss eller funktionshinders anpassad 
bostad. Just nu finns flera lediga lägenheter, bland annat seniorbostäder på Vasaparken 
och Mogärde, 2a i Nye, 2a i Stenberga, 2a i Myresjö, 1a i Kvillsfors, 1a i Stensväg, 1or 
Kullgatan samt 4a i Kantarellen. 

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att besöka Witalabostäder i 
Bobutiken eller ringa 0383-966 00. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§23 

Övriga frågor 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Rådet får information om att just den veckan pågår Psykiatriveckan som arrangeras av 
Region Jönköpings län i samarbete med flera av länets kommuner, patient- och 
brukarorganisationer, församlingar, studieförbunden Sensus och Vuxenskolan samt 
Höglandets Samordningsförbund. Flera kostnadsfria föreläsningar går att följa live och 
efterhand via Regionens webbplats. 

Internationella funktionshindersdagen 2021 uppmärksammas av Sveriges länsstyrelser 
och Myndigheten för delaktighet genom en digital kostnadsfri konferens den 1-2 
december. Man får en länk genom att anmäla sig på Länsstyrelsens webbplats. 

Vid frågor finns Elmesed Smaka tillgänglig via mejlen elmesed.smaka@vetlanda.se. 

Ordförande föreslår nästa möte till 1 februari kl 10.00-12.00 samt tider under 2022 den 
3 maj, den 6 september och den 1 november kl 10.00-12.00. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

mailto:elmesed.smaka@vetlanda.se
https://10.00-12.00
https://10.00-12.00


lS Vetlanda 
Sammanträdesprotokoll 

Kommunala rådet för 
funktionshindrade 
Sammanträdesdatum 

2021-11-16 
Sida 

7 (6) 

Just sign Utdragsbestyrkan 


	Information från Kultur och Fritid om upplevelsen av Var den du är veckan - Ann-Mari Forsberg
	Kommunala rådet för funktionshindrades beslut
	Ärendebeskrivning

	Tillgänglighetsdatabasen- Maria Gromer
	Kommunala rådet för funktionshindrades beslut
	Ärendebeskrivning

	Funktionshinderomsorgen utvecklingsplan-Ulrika Ribbholm
	Kommunala rådet för funktionshindrades beslut
	Ärendebeskrivning

	- Information om lediga seniorlägenheter från Witalabostäder-Caroline Hällqvist
	Kommunala rådet för funktionshindrades beslut
	Ärendebeskrivning
	Kommunala rådet för funktionshindrades beslut
	Ärendebeskrivning




