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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Nässjö klockan 15.00-17.00 
 
Beslutande Ronnie Johansson (C), ordförande 
 Anders Hansen (SAFE), socialnämnden 
 Håkan Gustafsson (S), samhällsplaneringsnämnden 
 Kenny Jönsson (V), kultur- och fritidsnämnden 
 Sanna Bjelke (M), tekniska servicenämnden 
 Patric Cronwall (S), barn- och utbildningsnämnden 

Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) 
Anette Pettersson, Neuroförbundet 
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 
 Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet 
 Mats Pettersson, socialchef, § 36-39 
 Jonas Funkqvist, trafikingenjör, tekniska serviceförvaltning, § 36-37 
 Jonas Almgren, enhetschef ekonomi, § 38-39 
 Jarl Edlund, ledningscontroller, § 40-41 

Nealy Ovesson, sekreterare 

 

 

 

 

 

 
Justering Socialförvaltningen 2018-09-26 Paragraf  35-49 
 

Sekreterare _____________________________  
 Nealy Ovesson 
 
Ordförande _________________________________ 
 Ronnie Johansson 
 
Justerare _________________________________ 

Jan-Åke Nordh 
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§ 35  Fastställande av föredragningslistan 

 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att fastställa föredragningslistan 
med följande ändring, punkt 2.7 ” Information om revidering av plan för boende 
inom funktionshinderomsorgen” behandlas direkt efter punkt 2.4 ” Information om 
LSS-utjämningssystemet för år 2019” och information om tidningsartikeln gällande 
varuautomaterna behandlas under övriga frågor.  
 

 

§ 36 Behov av ett övergångsställe på Hantverkargatan i Nässjö 
Jonas Funkqvist, trafikingenjör, tekniska serviceförvaltningen, uppger att han har fått 
förfrågan om behov av ett övergångsställe på Hantverkargatan i Nässjö. Han uppger 
att ett övergångsställe inger en falsk trygghet. Det finns en annan lösning och det är 
en passage med markering på båda hållen. Tekniska serviceförvaltningen överväger 
om denna lösning är genomförbar på Hantverksgatan. 
 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby, 
(RSMH-ENA), uppger att många lastbilar parkerar på gatan trots förbud.  
 
Jonas Funkqvist ska ta denna fråga vidare. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 

§ 37 Information om kriterier vid förnyelse av parkeringstillstånd för 

rörelseförhindrade 

Jonas Funkqvist, tekniska serviceförvaltningen, informerar om kriterierna och dessa 
är bland annat att den som på grund av varaktigt funktionshinder väsentliga med 
svårigheter att förflytta sig på egen hand har rätt att få ett parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. Frågor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad prövas och utfärdas 
av den kommun där den sökande är folkbokförd. Personer som kör motordrivna 
fordon själv, skall ha ett rörelsehinder som innebär betydande gångsvårigheter.  
Ett standardiserad gångtest genomförs av en legitimerad läkare för att bedöma 
gångsträckan personen kan förflytta sig på egen hand. 
 
Samtliga ledamöter är eniga om att gångtestet ger en felaktig bedömning då testet 
genomförs inomhus på plan mark. Det är en stor skillnad att vara inomhus på plan 
mark än att vara utomhus på t.ex. gatstenar. Detta går ej att jämföra. 
 
Jonas Funkqvist uppger att ett standardiserad gångtest ska vara en rättvis bedömning. 
Den ansvarige läkaren bör göra en helhetsbedömning när denne utfärdar intyget.  
 
Eva-Lisa Hellman Karlsson, reumatikerförbundet, önskar att få svar på vilken instans 
KRF kan vända sig till för att få en ändring av nuvarande riktlinjer och regler. 
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Jonas Funkqvist uppger att om den enskilde vill överklaga ett beslut får denne först 
vända sig till Länsstyrelsen, därefter Transportstyrelsen och slutligen 
Förvaltningsrätten. Det är regeringen som har fattat beslut gällande regler kring 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
 
Mats Pettersson, socialchef, framför att tekniska servicenämnden i Nässjö kommun 
kan fatta beslut om tillämpningsregler lokalt gällande parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 
 
Jonas Funkqvist, tekniska serviceförvaltningen, uppger att den enskilde får vända sig 
till Transportstyrelsen med sina åsikter kring utformningen av gångtestet. Han deltar 
på nätverksträffar för trafikingenjörer gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
men har inte hört att det finns lokala tillämpningsregler gällande parkeringstillstånd. 
 
Sanna Bjelke, tekniska servicenämnden, tar denna fråga vidare och ska undersöka om 
närliggande kommuner har policys gällande detta. 
 
Ett annat förslag är att Anette Pettersson, Neuroförbundet och Eva-Lisa Hellman 
Karlsson, reumatikerförbundet, inleder en dialog med presidiet från tekniska 
servicenämnden.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge Anette Pettersson, Neuroförbundet och Eva-Lisa Hellman Karlsson, 
reumatikerförbundet, i uppdrag att inleda en dialog med presidiet från tekniska 
servicenämnden.  
 

 
§ 38  Information om delårsrapport 2018-08-31 

Jonas Almgren, enhetschef ekonomi, informerar att nettokostnaden för 
socialnämndens verksamheter efter juli är 473,3 miljoner kronor. Periodens utfall 
avviker med ett underskott på 53,5 miljoner kronor från periodiserad budget.  
Under juli har Socialnämnden erhållit ökad hyra för juli månad avseende Vipan med 
0,1 miljoner kronor. Teknisk justering av budget som kompensation för detta 
kommer att erhållas under hösten. 

 
Helårsprognosen för hela förvaltningen uppgår till ett underskott på 56,5 miljoner 
kronor. Prognosen är justerad avseende subvention till tekniska serviceförvaltningen 
med 2,1 miljoner kronor. Utfallet för juli avseende kostsubventionen ingår i utfallet. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 
§ 39  Information om LSS-utjämningssystemet för år 2019 

Jonas Almgren, enhetschef ekonomi, redogör för LSS-utjämningssystemet på 
storskärm. Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för att bedriva verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
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Assistansersättning är ett bidrag inom socialförsäkringen för bekostande av personlig 
assistans. Kommunerna har kostnadsansvaret för de första 20 timmarna per vecka, 
staten genom Försäkringskassan för timmar därutöver. Kommunernas kostnader för 
de första 20 timmarna ingår i de kostnader som utjämnas. Beräkningen görs genom 
att antalet insatser för respektive kommun multipliceras med en beräknad 
riksgenomsnittlig kostnad för respektive typ av insats. Produkterna summeras och till 
den erhållna summan adderas kommunens ersättning till Försäkringskassan för de 20 
första timmarna. 
 
Jonas Almgren, enhetschef ekonomi, visar ett räkneexempel på utjämningsbidrag på 
storskärm. Han uppger att enligt LSS-utjämningssystemet kommer Nässjö kommun 
att blir tilldelad cirka 43 miljoner kronor för år 2019 som är avsett för 
verksamhetskostnader för 2017. Detta är preliminärt. 
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, önskar att få svar på om en brukare kan få 
ersättning från utjämningssystemet när brukaren har fått avslag på sin personliga 
assistans från både kommunen och Försäkringskassan. 
 
Jonas Almgren uppger att det en komplicerad fråga men logisk borde brukaren inte få 
någon ersättning från utjämningssystemet. 
  
Samtliga ledamöter är väldigt positiva till presentationen. Presentationen ska bifogas 
med protokollet. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 

§ 40 Information om revidering av plan för boende inom 

funktionshinderomsorgen 
Jarl Edlund, ledningscontroller, informerar om den reviderade boendeplanen för 
funktionshinderomsorgen 2019-2023. Ny gruppbostad för psykiskt funktionsnedsatta 
är planerad att inrättas år 2019. Socialnämnden har fattat beslut i ärendet i augusti. 
 
Ny servicebostad för personer med psykisk funktionsnedsättning som ersättning för 
ordinärt boende Rosengatan ska inrättas 2020 på Folkets parkstomt.  
Beslut i ärendet sker på socialnämnden i september.  
 
Ny servicebostad för personer med psykisk funktionsnedsättning inrättas 2020 i 
Åkershällsområdet. Detta ersätter den tillfälliga servicebostaden Vattenverksgatan.   
Beslut i ärendet sker på socialnämnden i september.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 

§ 41 Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade 

Jarl Edlund, ledningscontroller informerar att en ny gruppbostad för psykiskt 
funktionsnedsatta är planerad att inrättas år 2019.  Socialnämnden har fattat beslut i 
ärendet i augusti. 
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Anette Pettersson, Neuroförbundet, önskar att få svar på om det finns någon oro 
från allmänheten att en gruppbostad ska inrättas med psykiskt funktionsnedsättning 
nära en förskola.  
 
Anders Hansen, socialnämnden, uppger att det är en gruppbostad  med full 
bemanning dygnet runt på 10 anställda.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 

Skrivelser 
 
§ 42 Skrivelse angående dörröppnare på Trend by Habibson & 

Hemmastil 

Sekreteraren har den 2 augusti skickat en påminnelse till fastighetsägaren gällande 
detta ärende. Sekreteraren har den 2 maj 2018 skickat skrivelsen till fastighetsägaren 
till Trend by Habibson och Hemmastil. Ett förslag är sekreteraren kontaktar  
Jan-Erik Falk, fastighetsansvarig på SML fastigheter. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta Jan-Erik Falk, fastighetsansvarig på 
SML fastigheter. 
 

 

Tillgänglighetsfrågor 
 

§ 43  Sun Rice – Dörröppnaren fungerar ej 

Inget svar från fastighetsägaren SML. Sekreteraren har den 24 januari 2018 skickat en 
skrivelse till fastighetsägaren till Sun Rice. Ett förslag är att sekreteraren kontaktar  
Jan-Erik Falk, fastighetsansvarig på SML fastigheter. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta Jan-Erik Falk, fastighetsansvarig på 
SML fastigheter. 
 
 
§ 44 Dörröppnare till Swedbanks inomhus bankautomater 

Ledamöterna har anmält behov av en automatisk dörröppnare till Swedbanks 
inomhus bankautomater. Ett förslag är att sekreteraren kontaktar  
Jan-Erik Falk, fastighetsansvarig på SML fastigheter. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att kontakta Jan-Erik Falk, fastighetsansvarig på 
SML fastigheter. 
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§ 45 Behov av symbol för handikapparkering utanför Textilhuset på 

Rådhusgatan i Nässjö 

Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), uppger att 
bilförare utan parkeringstillstånd för rörelsehindrade parkerar på handikapparkering 
utanför Textilhuset trots att det finns en skylt uppsatt. Hon uppger att det behövs en 
symbol för detta på marken.  
 
Sanna Bjelke, tekniska servicenämnden, ska ta frågan vidare. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 

 

 
§ 46 Farthinder på Gamlarpsvägen mellan Bergsgatan och Sturegatan 

saknar vägmarkering  

Anette Pettersson, Neuroförbundet, uppger att det saknas vägmarkering vid 
farthinder på Gamlarpsvägen mellan Bergsgatan och Sturegatan.  
 
Sanna Bjelke, tekniska servicenämnden, ska ta frågan vidare. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 

 

 

Övriga frågor 

 
§ 47 Information om tidningsartikeln gällande varuautomaterna  

Anders Hansen, socialnämnden, informerar om tidningsartikeln gällande avveckling 
av varuautomaterna på Nässjö vårdcentrum.  
 
Detta är inte acceptabelt med tanke på patienter som kommer till provtagningen på 
fastande mage, några får vänta länge på färdtjänst/sjukresa och andra patienter får 
invänta olika provsvar som kan ta tid. Ett förslag är att skicka en skrivelse till Region 
Jönköpings län angående detta. 
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, föreslår att hon tar frågan vidare till nästa 
sammanträde med Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge Anette Pettersson i uppdrag att ta med frågan vidare till nästa 
sammanträde med Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF. 

 
 

§ 48 Information från nämnderna 

Sanna Bjelke, tekniska servicenämnden, informerar om att tekniska 
serviceförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikplan.  
Tekniska serviceförvaltningen prioriterar först gång- och cykelvägar.  
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Allmänheten kan lämna synpunkter via kommunens hemsida. Det är viktigt att tänka 
på säkerhetsaspekten vid inlämning av synpunkter.  
 
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, informerar om detaljplanen för del 
av Vallen 3 i Nässjö kommun. Samhällsplaneringsnämnden kommer att fatta beslut 
gällande detta i november. Just nu pågår samråd kring Södra vägen etapp 2. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen 
 
 

§ 49 Mötet avslutas 

 


