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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Nässjö klockan 15.00-17.00 
 
Beslutande Maggie Tufvesson (DHR), ordförande 
 Anders Hansen (SAFE), socialnämnden 
 Håkan Gustafsson (S), samhällsplaneringsnämnden 
 Kenny Jönsson (V), kultur- och fritidsnämnden 
 Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
 Anette Pettersson, Neuroförbundet 

Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby, 
(RSMH-ENA) 

  
Övr. deltagare Arne Brorson, Astma/Allergiföreningen 
 Eva-Lisa Hellman-Karlson, Reumatikerförbundet 
 Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg   

Jennie Sandh, socialt ansvarig socionom, § 20 
Margareta Lägervik, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 20 
Jarl Edlund, ledningscontroller, § 21-22 
Joakim Almqvist, enhetschef funktionshinderomsorg, § 23 
Jimmy Runbom, bovärd, Parkgården, § 24 
Nealy Ovesson, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 
Justering Socialförvaltningen 2018-06-04 Paragraf  18-34 
 

Sekreterare _____________________________  
 Nealy Ovesson 
 
Ordförande _________________________________ 
 Maggie Tufvesson 
 
Justerare _________________________________ 

Anette Pettersson 
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§ 18 Föregående protokoll 

Eva-Lisa Hellman-Karlsson, reumatikerförbundet, vill göra ett tillägg under punkten 
tillgänglighet på Lövhult. Handikapparkering saknas utanför entrén vid den gula 
stugan samt att även armstöd saknas på handikapptoaletten.  
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, ska ta frågan vidare.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 
§ 19 Fastställande av föredragningslistan 

 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att fastställa föredragningslistan 
med följande ändringar, punkt 5.1 ” Fördröjning av utbetalning av 
habiliteringsersättning” behandlas sist. Information om färdtjänst kommer att 
behandlas under punkten färdtjänst samt cykelparkeringen vid Adela Udde behandlas 
under övriga frågor.  
 

 

§ 20 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för år 2017 
Margareta Lägervik, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar att många åtgärder 
har vidtagits för att utveckla verksamheten under 2017. Den kompetensutveckling 
som personalen erhållit under året genom utbildning, utförda förbättringsprojekt och 
framtagna styrande dokument har haft betydelse för att stärka kvalité och säkerhet. 
Verksamheterna har följts upp genom olika egenkontroller och kvalitetsuppföljningar 
med enhetschefer. Verksamhetens medarbetare har bidragit till ökad kvalitet och 
patientsäkerhet genom att rapportera totalt 3162 avvikelser, fallolyckor medräknade. 
Risker för vårdskador och missförhållanden har identifierats och hanterats enligt 
gällande rutiner. Den enskildes och närståendes synpunkter och klagomål är viktiga 
för verksamheten och har hanterats enligt gällande rutiner. 40 klagomål har inkommit 
och 28 beröm, många handlar om bemötande. Huvuddelen av verksamhetens 
brukare och patienter har fått en trygg och säker vård och omsorg, men det 
förekommer brister och det finns behov av utveckling som ytterligare stärker kvalité 
och patientsäkerhet. Dokumentation, välfärdsteknik, informationsöverföring, 
läkemedelshantering och rehabilitering är förbättringsområden som identifierats. 
 
Ordföranden framför att det är viktigt att personal med utländsk bakgrund inom 
äldreomsorgen bör kunna behärska svenska för att kunna kommunicera med brukare. 
 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby, 
(RSMH-ENA), önskar att få svar på varför läkemedelshanteringen har blivit sämre. 
 
Margareta Lägervik, uppger att majoriteten av incidenterna beror på att personal har 
glömt att ge medicin till brukare. Därför är läkemedelshanteringen ett av de fem 
förbättringsarbeten som socialförvaltningen ska prioritera under 2018. 
 
Anders Hansen, socialnämnden, önskar att få svar på om det finns någon skillnad i 
läkemedelshanteringen mellan äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. 
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Margareta Lägervik, medicinskt ansvarig sjuksköterska, uppger att skillnaden är att 
inom äldreomsorgen är det olika personer inom personalen som hanterar brukares 
läkemedel vilket medför en ökad risk för felhantering. Inom 
funktionshinderomsorgen är det ofta samma personal vilket minskar risken för 
felhantering av läkemedel. 
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, önskar att få svar på om utskrivna patienter är 
trygga vid hemkomsten. 
 
Margareta Lägervik uppger att det är runt 75 till 80 procent där vårdplaneringen sker i 
hemmet tillsammans med brukare. Tre dagar efter hemkomsten får brukare möjlighet 
att besvara en enkät och svaren är positiva.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 
§ 21 Information om förslag till mål och indikatorer för Pilen 2019 

Jarl Edlund, ledningscontroller, redogör ärendet för hur arbetet med målbild och 
indikatorer har arbetats fram för socialnämndens verksamheter för 2019 på 
storskärm. Tidigare mål är oförändrade men några nya mål om socialt hållbar 
utveckling och inkludering samt ekologisk hållbarhet har tillkommit. Målet om ökad 
egenförsörjning har inkluderats i det vidare målet om social hållbar utveckling. Det är 
större förändringar beträffande indikatorerna. Det gäller främst att det är fler mätetal 
kopplat till målen om god ekonomisk hushållning och rättssäker verksamhet. Vid val 
av indikatorer, har det eftersträvats mätetal, där det går att göra nationella jämförelser. 
Ambitionen har satts att Nässjös värde ska vara på riksgenomsnitt eller bättre. 
 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), önskar att 
få svar på om det gäller långtidssjukskrivna eller korttidssjukskriva anställda inom 
Nässjö kommun. 
 
Jarl Edlund uppger att det gäller främst korta sjukskrivningar inom åldersgruppen  
20 till 29 år. Jarl framför att det är oroväckande med tanke på att det är så unga 
personer det handlar om. 
 
Anders Hansen, socialnämnden, instämmer och tillägger att det är samma problem 
för barn- och utbildningsnämnden med korta sjukskrivningar för åldersgruppen 20 
till 29 år.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 

  
 

§ 22 Motion om en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 

Jarl Edlund, ledningscontroller, informerar om att under socialnämndens mål- och 
budgetdagar har ledamöterna diskuterat behovet och önskemålet om en medicinskt 
ansvarig för rehabilitering. 
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Gert Iwarsson, FUB, framför att han tycker att motionen är bra men han vill lägga till 
gränssnittet rehabilitering/habilitering för att täcka in båda begreppen.  
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, instämmer med Gerts önskemål om tillägg. 
 
Jarl Edlund, ledningscontroller, uppger att tjänsten har varit efterfrågad i många år 
men socialförvaltningen har inte haft ekonomiska resurser att tillgodose önskemålet. 
 
Anders Hansen, socialnämnden, framför att det är väldigt positivt att motionen 
diskuteras på rådet. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 

§ 23 Information om funkismässan 

Joakim Almqvist, enhetschef funktionshinderomsorg, spelar upp en video på 
storskärm. Joakim framför att Funkismässan blev en succé och att både utställarna 
och besökarna blev nöjda. Socialförvaltningen har fått väldigt många positiva svar på 
utvärderingen av funkismässan. Mosshagas teaterföreställning var höjdpunkten på 
mässan.  
 
Anette Petersson, Neuroförbundet, vill tacka socialförvaltningen för all hjälp i 
samband med mässan.  
 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), framför 
att mässan blev lyckad. Tråkigt att den infaller på samma dag som en annan mässa i 
Jönköping.  
Ett förslag är att mässan även ska hållas 2019. Samtliga ledamöter är positiva till 
förslaget. 
 
Anders Hansen framför att socialförvaltningen har gjort ett bra arbete vid val av 
lokalen som underlättar för tillgängligheten. 
 
Joakim Almqvist uppger att socialförvaltningen har mottagit synpunkter på att det 
saknas skyltar på mässan.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 

§ 24 Information om renoveringen på Parkgården 
Jimmy Runbom, bovärd på Parkgården, informerar om att Etapp 1 är klart och 
samtliga 19 hyresgäster har flyttat in till sina lägenheter. Nästa steg är etapp 2 där 30 
lägenheter väntas blir färdiga i juni 2018. 
 
Ordföranden önskar att få svar på hur många sökande som står i kö till Parkgården. 
Jimmy Runbom, bovärd,  uppger att det totalt är 220 sökande varav 120 sökande står 
i kö till ett rum och resterande står i kö till två rum. De sökande som har blivit 
erbjudna lägenhet har rätt att tacka nej 2 gånger och ändå står kvar i kön. De nya  
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lägenheterna har lägre dörrtröskel. Hyresgästerna har fått framföra sina åsikter och 
önskemål inför renoveringen. I badrummet har kommod tagits bort. För att få en 
högre toalettstol måste hyresgästen göra en ansökan om lägenhetsanpassning.  
Jimmy Runbom informerar att de sökande som har blivit tilldelade en lägenhet får 
möjlighet att yttra sig om bostadsanpassningar. De nya lägenheterna i etapp 2 är mer 
handikappanpassade.  
 
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, framför att han har hört positiva 
synpunkter om renoveringen av Parkgården. 
 
Jimmy Runbom uppger att styrelsen har fattat beslut om att lägga trall på samtliga 
balkonger. 
 
En ledamot önskar att få svar på hur lång väntetiden är innan en sökande får ett 
lägenhetserbjudande. 
Jimmy Runbom uppger att väntetiden är två år. 
 
Ordföranden önskar att få svar på om en sökande under vissa omständigheter kan få 
förtur. 
Jimmy Runbom uppger att sådana omständigheter finns men det är ytterst 
individuellt. I sådana fall får bovärden tillsammans med verksamheten diskutera vem 
som för förtur och detta gäller under förutsättning att den sökande ska uppfylla 
kriterier för bättre livskvalité.  
 
Arne Brorson, Allergi och Astmaförbundet, önskar att få svar på om hörselslinga ska 
installeras på samtliga lokaler på bottenplan.  
Jimmy Runbom uppger att hörselslingor är prioriterade och ska installeras innan 
sommaren. Han ska ta frågan vidare. 
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, önskar att få svar på kostnad för att hyra en 
lokal på Parkgården. 
Jimmy Runbom uppger att hyreskostnaderna på lokalerna inte är fastställda ännu. 
 
Samtliga ledamöter önskar att få en prislista över hyreskostnader för lokaler på 
Parkgården. 

Jimmy Runbom uppger att prislistan kommer att skickas till sekreteraren när 
kostnader för lokaler har fastställts.  
 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 

Skrivelser 
 
§ 25 Skrivelse angående dörröppnare på Trend by Habibson & 

Hemmastil 

Sekreteraren har den 2 maj 2018 skickat skrivelsen till fastighetsägaren till  
Trend by Habibson och Hemmastil. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-09                        6(7) 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 

Tillgänglighetsfrågor 
 

§ 26 Enkät om det Kommunala rådet för funktionshinderfrågor i 

Nässjö 

Sekreteraren har den 8 februari 2018 mottagit en enkät från  
Funktionsrätt Jönköpings län angående rådets sammansättning och funktion.  
Rådet går igenom enkäten och besvarar frågorna på mötet. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 

Övriga frågor 
 

§ 27 Parkeringstillstånd 

Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet, framför att vid förnyelse av 
parkeringstillståndet för rörelsehindrade personer måste sökanden genomgå ett 
gångtest som utförs av en sjukgymnast eller en legitimerad läkare. Några av 
ledamöterna är negativa till detta gångtest. Det är Trafikverket som hanterar regler 
kring parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ett förslag är att till nästa möte så skall 
samtliga ledamöter ha inkommit med synpunkter kring hanteringen av 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer till sekreteraren. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att till nästa möte så ska samtliga ledamöter har inkommit med synpunkter 
kring hanteringen av parkeringstillstånd till sekreteraren. 

 

 
§ 28 Cykelparkering vid Adela Udde badplats 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby  

(RSMH-ENA), uppger att det är många bilförare som parkerar sina bilar på 
cykelparkeringen som är avsedd för cyklar. Detta är förbjudet.  
 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), 
föreslår att sekreteraren får i uppdrag att skicka en skrivelse till kultur- och 
fritidsförvaltningen gällande detta.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren får i uppdrag att skicka en skrivelse till kultur- och 
fritidsförvaltningen gällande detta. 
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Färdtjänst 
 
§ 29 Information om  färdtjänst 

Karl-Erik Persson, synskadades riksförbund, informerar om det har gjorts en rapport 
om avvikelser gällande färdtjänst. Samtliga ledamöter önskar en redovisning av 
avvikelserapporten om färdtjänst på nästa möte.  
 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att avvikelserapporten om färdtjänst ska redovisas på nästa möte. 
 
 
§ 30 Information från nämnderna 

Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, informerar om byggnation av ett 
flerplanshus på Åkershäll i Nässjö.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen 
 
 
§ 31 Information om delårsrapport 2018-04-30 

Ärendet bordläggs till nästa möte. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ärendet bordläggs till nästa 
möte. 
 
 
§ 32 Information om förslag till budget 2019 

Ärendet bordläggs till nästa möte. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ärendet bordläggs till nästa 
möte. 
 
 
§ 33 Fördröjning av utbetalning av habiliteringsersättning 

Ärendet bordläggs till nästa möte. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ärendet bordläggs till nästa 
möte. 
 
 

§ 34 Mötet avslutas 


