
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-07  (9) 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Nässjö klockan 10.00–12.00 
 
Beslutande Ronnie Johansson (C), ordförande 
 Anders Hansen (SAFE), socialnämnden 
 Håkan Gustafsson (S), samhällsplaneringsnämnden 
 Kenny Jönsson (V), kultur- och fritidsnämnden 
 Patric Cronwall (S), barn- och utbildningsnämnden 
 Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 

Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby, 
(RSMH-ENA) 

  
Övr. deltagare Arne Brorson, Astma/Allergiföreningen 
 Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg   
 Malin Johansson, enhetschef utveckling, stöd och service § 1-2 

Jonas Almgren, enhetschef ekonomi § 1-3 
Joakim Almqvist, enhetschef funktionshinderomsorg, §4 
Jennie Sandh, socialt ansvarig socionom, § 7-8 
Pär Jansson, enhetschef kultur- och fritidsförvaltningen, § 9 
Nealy Ovesson, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 
Justering Socialförvaltningen 2018-02-27 Paragraf  1- 17 
 

Sekreterare _____________________________  
 Nealy Ovesson 
 
Ordförande _________________________________ 
 Ronnie Johansson 
 
Justerare _________________________________ 

Gert Iwarsson 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-07                        2(9) 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 1 Fastställande av föredragningslistan 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att fastställa föredragningslistan 
med följande ändring, information om färdtjänst kommer att behandlas under 
punkten färdtjänst. 
 
 

 
§ 2 Information om projekt samordnad vårdplanering 

Malin Johansson, enhetschef utveckling, stöd och service, informerar om att från och 
med 15 januari gäller en ny process kring samordnad vårdplanering för alla 
kommuner, sjukhus och vårdcentraler i region Jönköping. Nässjö kommun har gjort 
ett genrep och under genrepet har 75 personer som socialförvaltningen har planerat 
hemgång för enligt den nya processen för vårdsamordning deltagit. Fler personer har 
varit inlagda men har klarat av att gå hem utan eller med oförändrad hjälp. Resultat 
under genrepet visar en tydlig förskjutning av var vårdplaneringar genomförs. Ett 
riktvärde är att 80 % av vårdplaneringar ska ske i hemmet. Socialförvaltningen nådde 
74,7 % i slutet av genrepet. Ett annat riktvärde i processen är hemgång inom 24 
timmar efter det att slutenvården skickar ett utskrivningsmeddelande. 
Socialförvaltningen klarar detta mål inom 72 timmar. Ett nytt steg i vårdplaneringen 
är vårdtidsbedömning av läkare.  
 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby, 
(RSMH-ENA), önskar att få svar på vårdtidsbedömning. 
 
Malin Johansson uppger att vårdtidsbedömning innebär att socialförvaltningen får ett 
förhandsbesked på beräknat datum för utskrivning av en patient och att detta är 
individuellt.  
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), önskar att 
få svar på eventuella risker att genomföra vårdplaneringar i hemmet då vårdcentraler 
inte har öppet på lördagar och söndagar. 

 
Malin Johansson uppger att inga vårdplaneringar utförs i hemmet på lördagar och 
söndagar.  
 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), framför 
att det är positivt med genrep. 
 
Malin Johansson informerar om att socialförvaltningen har upprättat en rutin 
gällande samordnad vårdplaneringen. 
 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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§ 3 Indexuppräkning av habiliteringsersättningen 

Jonas Almgren, enhetschef ekonomi, informerar att socialnämnden den  
16 december 2016 har fattat beslut om att habiliteringsersättning ska utbetalas  
oavsett om en brukare har ett beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller ett beslut 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Socialförvaltningen har den 16 augusti 2017 beslutat om att habiliteringsersättning 
ska kopplas med ett procenttal till prisbasbeloppet och har även i sin budget för 2018 
äskat om höjd habiliteringsersättning utan önskat gensvar från kommunfullmäktige.  
Jonas Almgren redovisar socialförvaltningens förslag på storskärm. Enligt det nya 
förslaget kommer habiliteringsersättning för både halvdag och heldag avrundas till  
12 kronor respektive 24 kronor.  
 
Jan-Åke Nordh, , Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby, 
(RSMH-ENA), anser att ersättningen är bland de lägsta i regionen. Ersättningen 
täcker inte resekostnader.  
 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), tycker att 
det är positivt med indexuppräkning. Det finns alltid åsikter om ersättningens storlek. 
Det är i övrigt ett bra förslag. Jan-Åke Nordh instämmer. 
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), framför att 
förslaget absolut inte är bra och önskar svar från socialnämndens ordförande 
angående detta. 
 
Gert Iwarsson poängterar att beloppet av habiliteringsersättning är viktigt för en 
brukares motivation att närvara på daglig verksamhet. Om en brukare väljer att 
stanna hemma istället för daglig verksamhet blir följden en kostnad för kommunen 
för utökad bemanning på boendet. Denna kostnadsökning är mycket större än 
kostnaden för en höjd habiliteringsersättning.  
 
Jan-Åke Nordh instämmer. Om samtliga dagliga verksamheter läggs ner på grund av 
att brukarna väljer att stanna hemma blir följden ökade kostnader för 
socialförvaltningen som i sin tur måste bekosta extra bemanning på boenden.  
 
Anders Hansen, socialnämnden, uppger att i dagsläget hanteras utbetalningen av 
habiliteringsersättning manuellt från varje förvaltning och att det är både tidskrävande 
och besvärligt.  
 
Gert Iwarsson föreslår istället en digital hantering av habiliteringsersättning i form av 
en stämpelklocka.  
 
Ordföranden avslutar sammanfattningsvis med att förslaget är bra men att beloppet 
är för lågt. KRF är nöjda med förslaget.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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§ 4 Information om funktionshindermässan 

Joakim Almqvist, enhetschef funktionshinderomsorg, informerar om 
funktionshindermässan som hålls den 18-19 april från klockan 10.00 i Pingstkyrkans 
lokaler. Mässan riktar sig i huvudsak till brukare och medarbetare men även till 
anhöriga, elever samt andra intresserade. Mässan fokuserar på vad 
Socialförvaltningen gör på förvaltningens dagliga verksamheter, vägar till ett 
självständigt liv samt livshistorier. Följande punkter inom funktionshinderomsorgen 
kommer att tas upp: intresseföreningar, bilanpassning, hunddagis, musik, daglig 
verksamhet, teknik och hjälpmedel, föreläsningar samt dans. Mässans programtider 
visas på storskärm. 
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), önskar att 
få svar på om det krävs inträdesavgift. 
 
Joakim Almqvist uppger att det är gratis inträde. När mässan pågår kan man handla 
till självkostnadspris på cafeterian.  
 
Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, uppger att socialförvaltningen 
har tagit hänsyn till tillgängligheten och har därför valt Pingstkyrkan som har sina 
lokaler på ett och samma plan. 
 
Joakim Almqvist önskar att få veta om det finns intresse bland föreningarna att delta i 
mässan. Kontaktuppgifter till ansvarig för mässan kommer att skickas ut till rådets 
sekreterare som i sin tur vidarebefordrar till ledamöterna. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 

 
§ 5 Information om resultat av brukarundersökning för 

funktionshinderomsorgen 

Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, informerar om en ökad 
svarsfrekvens. Funktionshinderomsorgen deltog som tidigare år i SKL:s nationella 
brukarundersökning. Brukarundersökningen genomfördes under hösten 2017. Alla 
brukare inom funktionshinderomsorgen erbjöds att delta i undersökningen. 
Resultatet visar på många nöjda brukare men också på områden där 
kvalitetsförbättringar behöver ske. Funktionshinderomsorgens gemensamma 
förbättringsområde är att förbättra kommunikationen utifrån resultatet på 
förståelsefrågan, att förstå vad personalen menar. För varje verksamhetsområde och 
grupp finns specifika förbättringsområden. Enhetscheferna har i uppdrag att arbeta 
med resultatet tillsammans med brukare och medarbetare.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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§ 6 Medborgardialoger för 2018 

Camilla Nord informerar om socialförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta en 
utvecklingsplan för funktionshinderomsorgen.  
 
I planens framtagande är det viktigt att involvera brukare och brukarföreträdare samt 
handikapporganisationer genom olika former av dialoger. Det kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor bör ges möjlighet att utse en referensgrupp till planarbetet. 
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), önskar att 
få svar på om kommunen har akuta lägenheter vid behov. 
 
Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, uppger att det finns olika 
trygghetsboende vid fastighetsbolaget Linden och det är Lindens ansvar att fördela 
trygghetsbostäder och seniorlägenheter. 
 
Anders Hansen, socialnämnden, uppger att Kommunfullmäktige har beslutat om 
riktlinjer för medborgardialoger som gäller för alla nämnder i Nässjö kommun. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 7 Riktlinjer för daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet 

enligt SoL 
Jennie Sandh, socialt ansvarig socionom, informerar att denna riktlinje är under 
behandling. Riktlinjen gäller för personer  inom  daglig verksamhet enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och personer inom dagverksamhet 
enlig socialtjänstlagen (SoL). Daglig verksamhet enligt LSS kan beviljas till personer 
som tillhör personkrets 1 och 2.  
Dagverksamhet enligt SoL kan beviljas till personer som tillhör personkrets 3 enligt 
LSS och personer med funktionsnedsättning som inte tillhör någon personkrets. 
 
Jan-Åke Nordh önskar att få svar på kriterier för personkrets 1, 2 och 3 enligt LSS. 
 
Camilla Nord uppger att kriterier för personkrets 1 omfattar personer som har en 
medfödd intellektuell funktionsnedsättning. Personkrets 2 omfattar personer som har 
en bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen 
ålder. Personkrets 3 omfattar personer som har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning. 
 
Jennie Sandh informerar om att syftet med daglig verksamhet och dagverksamhet är  
att skapa meningsfull sysselsättning som ska bidra till personlig utveckling, stimulans, 
gemenskap samt främja delaktighet i samhället. Verksamheten ska vara av 
habiliterande karaktär och ge miljöombyte, social gemenskap, självkänsla och 
självförtroende. 
 
Det övergripande målet bör om möjligt vara att utveckla den enskildes förutsättning 
till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Riktlinjerna är ett arbetsmaterial och  
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ledamöter från Kommunal rådet för funktionshinderfrågor (KRF) har möjlighet att 
lämna synpunkter och åsikter. 
 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), framför 
att riktlinjer för personlig assistans har beslutats av socialnämnden utan att inhämta 
rådets åsikter.  
 
Anders Hansen, socialnämnden, tycker att det är bra om socialförvaltningen 
presenterar vilka riktlinjer som är planerade under året och föreslår att rådet utser 
några ledamöter från de olika organisationerna som ansvarar att lämna synpunkter på 
riktlinjer som är ute på remiss. 
 
Ordföranden uppger att en rutin behöver upprättas för att lämna synpunkter på 
riktlinjer som är ute på remiss. Ett förslag är att socialt ansvarig socionom skickar 
riktlinjer till rådets sekreterare som i sin tur vidarebefordrar till representanterna för 
rådet. 
 
Förslaget är att utse en representant från Neuroförbundet, en representant från 
Synskadades riksförbund samt en representant från För barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning (FUB). 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att utse en representant från Neuroförbundet, en representant från 
Synskadades riksförbund samt en representant från För barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning (FUB) som ansvarar att lämna synpunkter på riktlinjer som är ute 
på remiss. 
 
 
 
§ 8 Riktlinjer för personlig assistans 

Jennie Sandh, socialt ansvarig socionom, informerar att riktlinjen har 
antagits av socialnämnden men att den kommer att behöva revideras 
beroende på regeringens beslut gällande personlig assistans.  
 
Gert Iwarsson uppger att socialförvaltningen inte ska bedöma efter  
prejudicerande domar från högre domstol eftersom varje enskilt ärende 
är unikt. Denna formulering ska inte inkluderas i riktlinjen. 
 
Jennie Sandh instämmer och tillägger att socialförvaltningen ska granska 
prejudicerande domar som berör just den individuella beslutsgrunden 
som föreligger. 
 
Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, uppger att Nässjö 
kommun har fattat beslut om att personer som mister sin personliga 
assistans ska få behålla samma insatser under överklagningsprocessen. 
Socialförvaltningen inväntar ytterligare lagändring gällande personlig 
assistans innan revidering av riktlinjen. Revideringen sker tidigast efter 
sommaren.  
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Anders Hansen, socialnämnden, framför att socialförvaltningen måste 
inhämta synpunkter från rådet innan revidering. Ett förslag är att skicka 
riktlinjen i god tid till samtliga ledamöter innan en revidering genomförs.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 

§ 9 Tillgänglighet på Lövhult 

Pär Jansson, enhetschef fritid, informerar om att kultur- och 
fritidsförvaltningen arbetar aktivt med att vidta åtgärder kring 
tillgängligheten på Lövhult. I dagsläget finns några små åtgärder att vidta 
gällande vandrarhemmet i Lövhult. Pär Jansson tar tacksamt emot rådets 
synpunkter gällande tillgängligheten på Lövhult.  
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), 
önskar att få svar på om trapphissen är borttagen.  
 
Pär Jansson uppger att trapphissen är krånglig och måste åtgärdas. Frågan ska 
diskuteras med tekniska serviceförvaltningen.  
 

Arne Brorson, Astma/Allergiföreningen, önskar att få svar på om det är 
rökförbud i samtliga stugor på Lövhult. 
 
Pär Jansson uppger att det är rök- och pälsdjursförbud i fyra av totalt sex 
stugor. 
 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), framför 
att hissen i Pigalle ofta är ur funktion vid olika evenemang. På grund av bristfällig 
tillgänglighet i lokalen har många personer med funktionsnedsättning fått åka hem 
utan att få närvara på dessa evenemang. Intresseorganisationerna betalar en hög 
kostnad för att hyra lokalen och tycker att hissen ska fungera utan problem.  
 
Maggie Tufvesson (DHR) och Arne Brorson,  Astma/Allergiföreningen, framför att 
hissen är för trång och att en stor permobil inte får plats. Hissen borde bytas ut. 
 
Pär Jansson, uppger att tekniska serviceförvaltningen har gjort en inventering av 
Lövhult men att prioriteringen var fasaden. När det gäller vandrarhemmet krävs en 
åtgärd i form av en automatisk dörröppnare. 
 
Anders Hansen, socialnämnden, föreslår att intresseorganisationerna vid nästa 
bokning av lokalen i Pigalle ställer som krav att en fungerande hiss är ett måste. 
 
Pär Jansson avslutar med att han ska förmedla till hyresvärden att hissen i Pigalle ofta 
är ur funktion. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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Skrivelser 
 

§ 10 Skrivelse angående dörröppnaren på Sun Rice  

Sekreteraren har den 24 januari 2018 skickat en skrivelse till 
fastighetsägaren till Sun Rice. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
§ 11 Skrivelse angående sju stycken hålen i trottoaren utanför 

Hotell Högland 

Sekreteraren har den 24 januari 2018 skickat en skrivelse till Hotell 
Högland. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 12 Tackkort från KRF till kultur- och fritidsförvaltningen 

Sekreteraren har den 24 januari 2018 skickat tackkort till kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 

Tillgänglighetsfrågor 

 
§ 13 Övergångsstället på Brogatan/Rådhusgatan – Ena knappen 

fungerar ej 

Sekreteraren har varit i kontakt med Martin Rambrant på Elajo som 
uppgav att ljudvarnaren vid övergångsstället för cyklister på 
Brogatan/Rådhusgatan ska vara ljudlös på grund av att de synskadade 
ska veta när de får  korsa övergångsstället. Det kan orsaka olyckor om 
ljudvarnaren låter både när fotgängare och cyklister ska korsa 
övergångsstället.  
 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 13 Nedfasning av trottoarkanten på Tullgatan/Köpmansgatan 

Sekreteraren och en ledamot i rådet har inspekterat trottoarkanten på 
Tullgatan/Köpmansgatan. På grund av mycket snö vid inspektionen gick det inte att 
med säkerhet fastställa om en nedfasning har skett. En ny inspektion bör därför ske 
vid ett senare datum. 
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 

 

Övriga frågor 

 
§ 14 Förslag till KRF:s mötesdatum för 2018: 9 maj, 3 september och 

29 oktober 

 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att mötesdatum fastställs till 9 maj, 3 september och 29 oktober.  
Klockan 15.00-17.00 
 
 
 

Färdtjänst 
 
§ 15 Information om  färdtjänst 

Karl-Erik Persson, synskadades riksförbund, uppger att ett tillstånd för 
färdtjänst gäller i tre år och måste således även förnyas vart tredje år. En 
person som har färdtjänst får välja att antingen åka färdtjänst eller 
sjukresa. 
 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 16 Information från nämnderna 

Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 
(DHR), framför att hon uppskattar att Anders Hansen från 
socialnämnden skickar information till alla ledamöter innan rådsmötet. 
Hon framför att det är ett gott föredöme. 
 
Anders Hansen informerar att socialnämndens öppna sammanträden för 
allmänheten under 2018 infaller den 25 april och 24 oktober. 
 
 
 

§ 17 Mötet avslutas 
 


