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Kommunala rådet för funktionshindrade 
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Pia Lindell, TN 
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Övriga deltagare  
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Jennie Svensson, Funktionschef  
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§ 36  

Inledning-Jan-Erik Josefsson, Ordf 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Ordförande hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat. 
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§ 37  

Information från vård och omsorg 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ulrika Ribbholm- Funktionschef, Vård och omsorg-informerar om planen för funktionshinder-
omsorgens utveckling. 

Nulägesanalys visar sig att det finns boende som uppfyller inte LSS kraven och förvaltningens 
prognos visar att det finns behov av nya boende, för att avveckla de som inte uppfyller kraven 
och utökning. 

Boendeform 2021 2026 2030 

Gruppbostad 
LSS 

27 33 39 

Servicebostad 
LSS 

33 40  40  

Bostad SoL 27 27 ? 27 ? 

 

Enligt förslag för handlingsplan boende LSS och SoL, behöver byggas 3 nya boenden senast 
2030 för att alla boenden ska uppfylla LSS kraven och att nå behov av platser enligt prognos. 

• Vasagatans SoL omvandlas till Servicebostad LSS. 
• Ny gruppbostad med 6 platser klar senast 2024. 
• Ny gruppbostad med 6 platser klar senast 2026. 
• Ny gruppbostad med 6 platser klar senast 2030. 

Just nu tittar man på delar som kvarstår att lösa, bland annat:  

• Lokaler till Sturebo korttidshem 
• Lokaler till daglig verksamhet (Bergvallen) 
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§ 38  

Tillgänglighetsdatabasen 

Beslut 
Upprättat förslag till tjänsteskrivelse godkänns. 

Ärendebeskrivning 
I Vetlanda kommun ska vi arbeta aktivt för att uppnå kommunfullmäktiges mål - Hållbarhet i 
alla led, vilket omfattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I den sociala 
hållbarheten ingår bland annat tillgänglighetsfrågorna som en del av de mänskliga 
rättigheterna. 

Kommuner och Regioner har ett särskilt ansvar att se till att den offentliga verksamheten kan 
användas av alla. Om organisationen inte uppfyller sitt ansvar gentemot medborgarna, 
innebär det att en rad människor utesluts från platsen. Man går dessutom miste om ett 
tillfälle att utveckla sin verksamhet. Arbete med tillgänglighet leder nämligen till ökad hälsa, 
demokrati och delaktighet för kommuninvånarna. Därmed skapas både mänskliga och 
ekonomiska vinster. 

I en tillgänglighetsguide visas information om olika verksamheters fysiska tillgänglighet. 
Målsättningen är att varje verksamhet ska beskrivas så väl att den som ska besöka platsen 
själv kan avgöra om det är möjligt eller inte.  

Kommunala rådet för funktionshindrade, KRF, framför en begäran till kommunstyrelsen om 
att kunna få extra resurser för att kunna ta fram en tillgänglighetsguide som visar 
tillgängligheten i offentliga lokaler i Vetlanda kommun.  

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse-tillgänglighetsguide. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 39 

Verksamhetsberättelse 2019-2022 

Beslut 
Upprättat förslag till verksamhetsberättelse godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunala rådet för funktionshindrade har enligt sitt reglemente en skyldighet att i samband 
med mandatperiodens slut göra en sammanfattning av vad som åstadkommits och redovisa 
vad som inte uppnåtts. Ordförande Jan-Erik Josefsson har sammanställt ett förslag till 
verksamhetsberättelse för perioden 2019–2022, bilaga. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2019–2022 Kommunala rådet för funktionshindrade 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige 
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§ 40   

Val av ledamöter för funktionshinderorganisationer 2023–2026 

Beslut 
Ärendet flyttas till rådets nästa möte. 

Ärendebeskrivning 
Fler företrädare för olika funktionshinderorganisationer fick förhinder till mötet och därför 
väljer rådet att flytta fram ärendet till nästa möte den 21 februari 2023. 

Rådet har önskemål om att funktionshindersorganisationerna utser ersättare för sina 
representanter/ledamöter.  

Beslutet skickas till 
 Funktionshindersorganisationer 
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§ 41   

Sammanträdestider 2023 

Beslut 
2023 hålls sammanträden följande tider: 

• 21 februari 2023 
• 16 maj 2023 
• 12 september 2023 
• 07 november 2023 

Vid samtliga tillfällen klockan 10.00. 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdestider för 2023 ska fastställas. 
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