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Plats och tid

Molnvägen 1 Vetlanda kl. 10.00-11.30

Beslutande

Agneta Lindberg, ordf.
Gunnar Magnusson

Från handikapporganisationerna:
Ann-Louise Johnsson, PSO
Maud Jönsson, RTP
Olle Jonsson, DHR
Börje Gustafsson, FUB

Övriga deltagande

Annicka Kabell-Kjaer, Susanne Olaison 10.00-11.20, Stig Söderberg.
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.
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§1
Visning av lokalerna och en beskrivning av processen fram till att
boendet på Molnvägen förverkligades
Kommunala rådet för funktionshindrades beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Stig Söderberg som representant för föreningen OLIV berättar om vägen fram
till att boendet på Molnvägen förverkligades.
Vi befinner oss på ett boende för funktionshindrade ungdomar. Var och en av
de sex boende har egna hyreskontrakt med Vetlanda kommun.
Gemensamhetsutrymmena sköts och verksamheten i övrigt bedrivs av
föreningen OLIV som består av de boende ungdomarna och deras föräldrar.
Processen startade redan 2005 och har varit lång fram till inflyttning hösten
2011. Olika alternativa lösningar på boendefrågan övervägdes i
inledningsskedet men den modell som slutligen valdes har visat sig fungera bra
och ungdomarna trivs.
Var och en av de boende har assistans i olika former genom egna assistenter.
Samarbetet med kommunen, inte minst tekniska kontoret har fungerat mycket
bra och föreningen har haft stort inflytande på utformningen av boendet.
Vård- och omsorgsförvaltningen har rätt att anvisa boende, eftersom det
handlar om specialanpassade lägenheter.
---------------
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§2
Information om anhörigstödet
Kommunala rådet för funktionshindrades beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Susanne Olaison från vård- och omsorgsförvaltningen berättar om
anhörigstödet och uppger bland annat följande:
Det finns ”två anhörigstödjare” och själv arbetar Susanne med
funktionshinderstödet. Nya regler gäller från 1 januari 2012. Det finns ett antal
anhöriggrupper som erbjuds olika typer av service såsom information, massage
och må bra dagar etcetera. ”Gapet” är ett projekt med webbaserad information
till anhöriga. Projektet omfattar alla länets kommuner och har
ca 1200 användare i hela landet. Tillgång till webbplatsen får man genom
kommunens tjänstemän.
---------------
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§3
Parkeringar vid vårdcentralen
Kommunala rådet för funktionshindrades beslut
Synpunkterna framförs till berörda parter, landstinget respektive tekniska
kontoret.
Ärendebeskrivning
Idag finns vid landstingets vårdcentral i Vetlanda bara en parkeringsplats för
handikappade. Den ligger vid cirkulationsplatsen i anslutning till huvudentrén,
men det borde vara fler platser och utrymme finns eftersom det finns en gräsyta
in till cirkulationsplatsen som kan tas i anspråk.
Förutom platser för funktionshindrade ska det också finnas plats för taxi och
distriktssköterska.
I anslutning till Sapa Arena och Heds Arena saknas parkeringsplatser för
funktionshindrade helt och hållet idag. Enligt uppgifter från tekniska kontoret
är det oklart vem som är ansvarig för dessa platser, Arenabolaget eller tekniska
kontoret. Frågan behöver således utredas och åtgärdas.
Vid korttidsboendet på Kettilsgatan saknas parkeringsplatser. Detta är ett klart
stressmoment för den som ska släppa av eller på passagerare. Även här är
ansvarsfrågan oklar, Witalabostäder som fastighetsägare eller tekniska
nämnden med ansvar för gatumarken.
I samtliga tre fall förväntar sig kommunala rådet för funktionshindrade svar
från ansvariga parter.
---------------

Utdrag:
tekniska kontoret
Landstinget i Jönköpings län
Witalabostäder AB
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§4
Revidering av handikapplanen
Kommunala rådet för funktionshindrades beslut
Annicka Kabell-Kjaer får uppdraget att ta med frågan till vård- och
omsorgsförvaltningen om vem som ansvarar för den kommunala
handikapplanen och dess uppdatering, revidering och utvärdering.
Kristina Odelberg får uppdraget att distribuera handikapplanen i samband med
expediering av dagens protokoll.
Ärendebeskrivning
Nu gällande handikapplan har gällt under många år och behöver en genomgång
för att genomföra eventuella justeringar.
Ärendet återkommer vid nästa sammanträde.
---------------

Utdrag:
Annicka Kabell-Kjaer
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