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Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 10.00-11.59 

Beslutande Anders Bengtsson, ordf. 

Från handikapp- Börje Gustafsson, FUB 
organisationerna Lise-Lotte Johansson, Neuroförbundet 

Ingvar Pettersson, HRF 
Marianne Fagerberg, Diabetesförbundet 
Eva Wenngren, DHR 
Ann-Louise Johnsson, Psoriasisförbundet 

Jessica Aronsson, sekreterare Övriga deltagare 
Pia Lindell, TN 
Agneta Lindberg, BUN 
Martina Jansson, KS 
Ulrika Ribbholm,VO, funktionshinderomsorgen 

Utses att justera Ingvar Pettersson, HRF 

Justeringens plats Kommunkansliet 
och tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 1-5 

Jessica Aronsson 

Ordförande 

Anders Bengtsson 

Justerare 

Ingvar Pettersson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://10.00-11.59
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§ 1 

Program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Maria Gromer berättar om förslag till program med åtgärder för personer med 
funktionsnedsättning. Maria kommer föreslå vad kommunen ska göra för åtgärder. Tills 
nästa möte (2019-02-18) när Maria medverkar ska organisationerna ha diskuterat 
följande fokusområden som ingår i förslaget till program med åtgärder för personer med 
funktionsnedsättning: 

- Tillgänglighet och delaktighet 
- Digital delaktighet och användbarhet 
- Folkhälsa och jämlik hälsa 
- Hälso- och sjukvård 
- Individuella stöd 
- Utbildning och livslångt lärande 
- Arbete och egen försörjning 
- Kultur, idrott och fritid. 

Om organisationerna ser något som fattas, eller har andra synpunkter. Meddela Maria 
Gromer via e-post; maria.gromer@vetlanda.se eller vid nästa möte. 

Kom med förslag på nytt namn då det idag är för långt (nuvarande: Program med 
åtgärder för personer med funktionsnedsättning) 

Hela presentationen finns i bifogad fil. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

mailto:maria.gromer@vetlanda.se
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§ 2 

Mötestider 2020 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
2020 hålls sammanträden följande datum: 

• 2020 – 02 – 18 
• 2020 – 05 – 12 
• 2020 – 09 – 01 
• 2020 – 11 – 17 

Vid samtliga tillfällen kl. 10.00 – 12.00 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdestider för 2020 ska fastställas. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 3 

Fördjupad översiktsplan Vetlanda 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Martin Karlsson, planarkitekt, berättar om den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda 
tätgrupp. Han tar upp följande: 

• Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur vi ska använda olika oråden, den 
reglerar inte vilken typ av bostäder. 

• Arbetsmetod och förankring. 
• I och med att planen är väldigt övergripande tar den inte hänsyn till 

funktionshindrade, den frågan tas istället upp i detaljplanen. 
• Planen föreslår varierade bostäder i samma bostadsområde. 
• Vetlanda ska växa inifrån och ut, centrum ska fortsätta vara centrum. 
• Man satsar på att bygga ut i samlat område. 
• Martin visar vart de vill bygga bostäder, bl.a. mycket fokus på väster om 

Västerleden, mellan Biltema och Bilprovningen. 

Hela presentationen finns i bifogad fil. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 4 

Äldreomsorgsplanen 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Joakim Hedström berättar om äldreomsorgsplanen, 2019-2029 med sikte på 2035. Har 
inriktat planen på äldre som ofta har någon form av funktionsnedsättning. Det finns 
däremot inga förslag på att vård- och omsorg ska få en utökad budget inom de närmsta 
3 åren. Frågan är hur mycket äldreboende man ska bygga då 65-79 minskar medan 80 + 
ökar. Idag finns det 311 äldreboendeplatser, det behövs ca 70 till men pengarna finns 
inte. Joakim ser flera alternativ till att lösa detta: 

- Fler seniorboenden – gör att det tar längre tid innan man hamnar på 
äldreboende vilket leder till mer ruljangs. 

- Bygger man nya bostäder överlag kan flera vara anpassade för alla. 
- Bygga på höjden för att ta upp mindre mark. 
- Fokusera på förebyggande vård och omsorg för att hålla folk friska längre, då är 

man mer självständig och kräver kanske inte äldreboende. 

Rådets tankar: 

Jobbar du något med funktionshinderomsorgen med tanke på de som har varit 
funktionshindrade hela livet? Var ska de bo? Mellanboendet är knappast aktuellt. Det är 
mycket okunskap och tidsbrist på äldreboenden. Möjligtvis att de ska bo på mindre 
enheter. Bra med rörlighetstänket, bra att kunna förebygga. 

Individuella behov kan vara väldigt specifika hos både funktionshindrade och äldre. 
Personal kan jobba på olika enheter. 

Planen godkänns i början av 2020, diskutera i organisationerna och skicka in synpunkter 
till Joakim Hedström snarast; joakim.hedström@vetlanda.se 

Hela presentationen finns i bifogad fil. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

mailto:joakim.hedstr%C3%B6m@vetlanda.se
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§ 5 

Övriga frågor 

Kommunala rådet för funktionshindrades beslut 
Frågan återkommer vid nästa möte. 

Ärendebeskrivning 
Vid årsskiftet blir barnkonventionen lag. Hur kommer kommunen jobba med det? 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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