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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Nässjö klockan 10.00–12.25 
 
Beslutande Ronnie Johansson (C), ordförande 
 Anders Hansen (SAFE), socialnämnden 
 Håkan Gustafsson (S), samhällsplaneringsnämnden 

Gert Iwarsson, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)§ 1-16 
Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) 
Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), § 1-20 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby, 
(RSMH-ENA) 

  
Övr. deltagare Arne Brorson, Astma/Allergiföreningen § 1-6 
 Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet, § 5-22 
 Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg § 1-15 
 Christina Nilsson, utvecklingsledare, § 1-3 

Ulla Nord, kvalitetsutvecklare, § 4 
Magdalena Fritzon, avdelningschef hemtjänst, hälso- och sjukvård, § 5 
Malin Johansson, avdelningschef kvalitet och utveckling, § 5-6 
Alexander Ivanovic, projekteringsingenjör, tekniska serviceförvaltning § 5-16 
Nealy Ovesson, sekreterare 
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§ 1 Fasställande av föredragningslistan 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att fastställa föredragningslistan 
med följande ändringar, Karl-Erik Persson kommer att informera om 
tillgänglighetsrådets möte under punkten tillgänglighetsfrågor samt punkt 5.2 ”Gert 
Iwarsson, FUB, önskar svar på mötesplats för FUB” behandlas direkt efter punkt 4.5 
”Översiktsplan för handikappsplatser i centrala Nässjö kommun”. 
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§ 2 Information om resultat av brukarenkät för hemsjukvård i ordinärt 

boende  

Christina Nilsson, utvecklingsledare, informerar om brukarundersökningen som 
genomfördes mellan den 17 oktober och 11 november 2016. 160 enkäter delades ut 
och 63 enkäter har inkommit besvarade. Det blir en svarsfrekvens på 39 procent. 
Könsfördelningen är ganska jämn, 54 procent kvinnor och 46 procent män. De allra 
flesta som har besvarat enkäten är personer 65 år och äldre, 47 procent är 80 år och 
äldre och 49 procent är mellan 65 och 79 år. Den sammantagna nöjdheten för 
hemsjukvården är 96 procent. 
 
Undersökningen har ett överlag bra resultat. Utifrån resultaten finns dock relevanta 
frågeställningar att ta upp i analysen såsom tillgängligheten, skillnader utifrån kön och 
ålder samt de kommentarer som inkommit. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 3 Information om resultat av brukarenkät för 

funktionshinderomsorgen 

Christina Nilsson, utvecklingsledare, informerar om att för första gången deltog 
funktionshinderomsorgen i Sveriges kommuner och landstings nationella 
brukarundersökning. En stor andel av brukarna kunde erbjudas att svara digitalt via 
pict-o-stat. Deltagandet är högre för de grupper som är vana att besvara enkäter via 
läsplatta. Resultaten varierar mycket mellan de olika verksamheterna.  
Högst andel positiva svar, 91 procent får frågorna om personalens omtanke samt 
inflytande/bestämmande. 
Lägst andel positiva svar, 60 procent får frågan om man känner sig trygg med alla i 
personalen. 40 procent har svarat att de känner sig trygga med några i personalen. 
I jämförelse med alla deltagande kommuner avviker andelen positiva svar på frågan 
om aldrig rädd för något hemma mest positivt. Samtliga frågor har ett mer positivt 
resultat än riket utom frågan trygg med personalen som har samma resultat som riket.  
Inom boendestöd är kvinnor mer nöjda än män på frågorna om 
inflytande/självestämmande.  
 
Gert Iwarsson, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och  
Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), framför att de är kritiska till 
Försäkringskassans nya hårdare tolkningar av vad som är grundläggande behov inom 
personlig assistans vilket medför att flera personer mister hela eller delar av sin 
personliga assistans. Gert Iwarsson, FUB och Anette Pettersson, NHR vill veta hur 
många personer i Nässjö kommun som har mist sin personliga assistans.  
Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, uppger att socialförvaltningen 
inte har sett negativa konsekvenser för personer med personlig assistans i Nässjö 
kommun.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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§ 4 Information om planeringen av riktlinjer 2017 

Ulla Nord, kvalitetsutvecklare, informerar om att riktlinjer är en vägledning för hur 
den enskildes behov bör bedömas och hur beviljad insats bör genomföras inom 
socialförvaltningen i Nässjö kommun. Riktlinjen utgår från aktuell lagstiftning och 
syftar till en likvärdig, jämlik och effektiv myndighetsutövning och verkställighet för 
insatser av god kvalitet. Riktlinje är ett internt dokument som beslutas av 
socialnämnden. Riktlinje ska innehålla lagrum, definition utifrån socialstyrelsens 
termbank, syfte och mål, beskrivning, myndighetsutövning samt verkställighet. De 
fyra riktlinjer som socialnämnden ska anta under år 2017 är riktlinjer för 
korttidsvistelse enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
riktlinjer för kontaktperson vuxna enligt LSS och socialtjänstlagen (SoL), riktlinjer för 
anhörigstöd samt riktlinjer för vårdplanering.  
 
Socialnämnden har under år 2016 antagit 4 stycken riktlinjer enligt följande, riktlinjer 
för externa köp av stöd och behandling för vuxna med missbruk, beroende och 
samsjuklighet, riktlinjer för inskrivning i hemsjukvården, riktlinjer för boendestöd 
samt riktlinjer för bostad med särskild service för vuxna. 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor kommer att bli informerade när 
riktlinjerna har antagits av socialnämnden.  
 
Gert Iwarsson, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och Anette 
Pettersson, Neuroförbundet (NHR), föreslår att socialförvaltningen bör ha ett 
samverkansmöte med berörda organisationer inom LSS för samråd innan riktlinjer 
antas i socialnämnden. 
Anders Hansen, socialnämnden, framför att socialnämnden bör upprätta ett årsplan 
med tidpunkter på riktlinjer som ska antas under året och i tidigt skede bjuda in 
berörda organisationer för samråd.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 

 

§ 5 Information om lagförslag om trygg och effektiv utskrivning från 

slutenvården 

Magdalena Fritzon, avdelningschef hemtjänst, hälso- och sjukvård, informerar om att 
Region Jönköpings län driver ett utvecklingsarbete med visionen ” Jag får den vård 
jag behöver när jag behöver det och där jag behöver det”.  
Syftet med det nya lagförslaget är att skapa en god vård och att onödig vistelse på 
sjukhus kan undvikas för patienter. Kommunen är betalningsskyldig för 
utskrivningsklara patienter som har en upprättad vårdplan och betalningsansvaret kan 
tidigast inträda fem vardagar efter det att kommunen tagit emot kallelsen till 
vårdplaneringen. Det nya lagförslaget innebär att kommunens betalningsansvar kan 
tidigast inträda efter tre kalenderdagar efter att den behandlade läkaren har 
underrättat berörda enheter i kommunen om att en patient är utskrivningsklar. 
Lagändringen medför konsekvenser för patienter eftersom primärvården inte har 
öppet på helger.  
Målet med denna förändring är att patienten ska kunna känna sig trygg hemma och  
onödig sjukhusvistelse undviks, individen är delaktig i in- och utskrivningsprocessen 
samt individen erbjuds god och säker vård på lika villkor i hela länet.  
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Gert Iwarsson, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) framför att 
det finns virtuella läkarmottagningar i landet och undrar om socialförvaltningen i 
Nässjö kommun kommer att följa efter. 
Magdalena Fritzon uppger att virtuella läkarundersökningar finns på prov i Nässjö 
kommun. 
 
Gert Iwarsson, FUB, framför att det är viktigt att individens behov inte kommer i 
kläm mellan regionens och kommunens beslut.  
Anders Hansen, socialnämnden, önskar att få svar på när förslaget kommer att antas. 
Malin Johansson, avdelningschef kvalitet och utveckling, informerar om att förslaget 
kommer att beslutas inom de närmaste månaderna, förmodligen vid halvårsskiftet 
2017. 
Arne Brorson, Astma/Allergiföreningen, framför att det kan finnas negativa 
konsekvenser för patienter vid utskrivning från sjukhuset till insatser i hemmet. I 
hans frus fall fungerade inte insatserna i hemmet.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 6 Medborgardialoger under år 2017 

Malin Johansson, avdelningschef kvalitet och utveckling, informerar om att 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor har möjlighet att lämna in förslag till 
medborgardialoger. Ett av socialnämndens mål är att införa medborgardialoger där 
olika organisationer får möjlighet att ge sina synpunkter inom specifika områden 
inom funktionshinderomsorgen.  
 
Samtliga ledamöter är eniga om att lämna förslag på följande områden, arbete och 
sysselsättning, trygghet och uppdatering av tillgänglighetsguiden till 
medborgardialoger. Socialförvaltningen kommer att återkomma med tid för 
medborgardialoger till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Anders Hansen, socialnämnden, har ett förslag om att tillsätta tretton ledamöter som 
ska genomföra medborgardialoger. 
 

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

 

 

§ 7 Trygghetsvandring runt centralstationen i Nässjö kommun 

Ronnie Johansson, ordförande, informerar om att han deltog på trygghetsvandring 
runt centralstationen i Nässjö kommun. Vandringen tog 2 timmar och 28 stycken 
åtgärder hittades som ska vidtas. Uppföljningsmöte kommer att ske.  
 
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, framför att det är intressant att få  
läsa protokollet från trygghetsvandringen.  
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Ronnie Johansson, ordförande, ansvarar för att vidarebefordra protokollet till 
samtliga ledamöter i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 
 

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

 

 

Skrivelser 
 
§ 8 Skyddsanordning vid entré på Sandsjö Wärdshus 

Sekreteraren har den 2016-02-06 varit kontakt med Helena Ahnstedt, 
samhällsplaneringsnämnden, som informerade om att ärendet utgick på grund av att 
Sandsjö Wärdshus ska vidta åtgärden i form av en automatisk dörröppnare.  
En bild på den automatiska dörröppnaren visas upp på storskärm under mötet. 
Samtliga ledamöter är positiva över den automatiska dörröppnaren. Ett förslag är att 
sekreteraren skickar tackbrev till Sandsjö Wärdshus för att visa uppskattning för att 
de har vidtagit åtgärden i form av en automatisk dörröppnare. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren skickar tackbrev till Sandsjö Wärdshus för att visa 
uppskattning för att de har vidtagit åtgärden. 
 
Sammafattning av ärendet 
Rådsledamöterna informerar om att de vid flera tillfällen har påtalat för 
fastighetsägaren av Sandsjö Wärdshus i Sandsjöfors att pollare behövs vid entrén för 
att minska risken att rullstolsburna matgäster utsätts för olyckor. Trots detta har 
fastighetsägaren inte åtgärdat problemet. Sekretaren har skickat skrivelsen till 
samhällsplaneringsnämnden den 29 september 2015.   
 
 
 

§ 9 Skrivelse angående uppdatering av tillgänglighetsguiden 

Svar från Cecilia Gerhardsson, kommunledningskontoret har inkommit den 2 
februari 2017. Kommunikationsavdelningen uppger att de kan samordna men  
ansvaret för uppdatering av tillgänglighetsguiden ligger hos fastighetsägaren, i detta  
fall tekniska serviceförvaltningen. Cecilia Gerhardsson föreslog att Kommunala rådet 
för funktionshinderfrågor vänder sig till Tekniska serviceförvaltningen och frågar 
varför det inte finns fler tillgänglighetsanpassade lokaler i guiden. Om önskan är att 
alla privatägda offentliga lokaler ska inkluderas i guiden. Så krävs det sannolikt en 
resursförstärkning i form av en person med byggteknisk kompetens, som kan besöka 
lokalerna och besiktiga dess tillgänglighet. 
 
Samtliga ledamöter är eniga om att lyfta Anders Hansens, socialnämnden, förslag om 
uppdatering av tillgänglighetsguiden till medborgardialoger.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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Sammafattning av ärendet 
Samtliga ledamöter anser att kommunikationsavdelningen har en otydlig 
ledningsstruktur eftersom tillgänglighetsguiden uppdateras efter inkomna tips från 
allmänheten. KRF önskar svar på vad för roll och ansvar 
kommunikationsavdelningen har när det gäller uppdatering av tillgänglighetsguiden 
på hemsidan. Samtliga ledamöter föreslår att sekreteraren tillsammans med presidiet 
ska skicka skrivelsen till Cecilia Gerhardsson, administrativ chef, 
kommunledningskontoret. 
 
 
 

Tillgänglighetsfrågor 

 
§ 10 Handikappstoaletternas öppettider 

Ett förslag är att avvakta utvärderingen av toaletten på Parkhyddan på Stadsparken. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nealy Ovesson, sekreterare i KRF, har den 24 maj 2016 fått svar från tekniska 
serviceförvaltningen om att alla allmänna toaletter är stängda under kvällstid. Några 
av ledamöterna informerar om att alla handikappstoaletter är avstängda under 
kvällstid. Samtliga ledamöter föreslår att sekreteraren för KRF skickar en skrivelse till  
tekniska serviceförvaltningen med önskemål om att den allmänna toaletten på 
Stadsparken ska vara öppen till och med klockan 00.00. 
 
 
 
§ 11 Övergångsstället på Bangårdsgatan/Rådhusgatan – Ljudvarning 
fungerar inte 

Sekreteraren informerar om att tekniska serviceförvaltningen har lagat ljudvarnarna 
men att de slutade att fungera kort därefter. Nya är beställda och på väg. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 

§ 12 Vattensamling på båda sidor på Rådhusgatan/Nygatan  

Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) uppger att det är vattensamling 
både på handikappsparkeringsplatsen och på trottoarkanten på 
Rådhusgatan/Nygatan. Vattenbrunnen ligger en halv meter för långt bort.  
Alexander Ivanovic, tekniska serviceförvaltningen, tar med frågan. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-02-09                        8(11) 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samtliga ledamöter anser att vattensamling på handikappsparkeringsplatsen på  
Rådhusgatan/Nygatan måste åtgärdas innan vintern 2016 eftersom risken för 
fallolyckor ökar på grund av att det är halt. Sekreteraren har varit i kontakt med 
Alexander Ivanovic, tekniska serviceförvaltningen som har rapporterat felet vidare. 
Det är oklart när felet ska åtgärdas. KRF föreslår att en felanmälan görs via hemsidan. 
 

 
 
§ 13 Handikappsplatsen på övre parkeringen på Oxen  

Eva-Lisa Ekman-Karlsson, Reumatikerförbundet, informerar om att 
handikappsplatsen på Oxen är för smalt, skylten sitter för långt ner samt att det är 
svårt att svänga runt med bilen på parkeringen.  
 
Gert Iwarsson, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), framför att 
problemet är att svängradien på en bil inte är reglerad i riksnormen för 
handikappsplatser. 
Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), framför att handikappsplatserna ofta 
utnyttjas av människor utan funktionshinder och ett förslag är att måla med blå färg 
på hela rutan för handikappsplatsen.  
Ett förslag är att Eva-Lisa Ekman-Karlsson tillsammans med sekreteraren skickar en 
skrivelse till samhällsplaneringsnämnden för tillsyn. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att Eva-Lisa Ekman-Karlsson tillsammans med sekreteraren skickar en 
skrivelse till samhällsplaneringsnämnden för tillsyn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Handikappsplatsen på övre parkeringen på Oxen är för smalt tilltagen till 
handikappsfordon. KRF önskar få svar på varför det bara finns en handikappsplats 
nu jämfört med tidigare då det fanns två platser. 
 

 

 

§ 14 Översiktsplan för handikappsparkering i Centrala Nässjö kommun  

Eva-Lisa Ekman-Karlsson har anmält önskemål om översiktsplan för 
handikappsparkering i centrala Nässjö kommun. Det underlättar för personer med 
funktionshinder att veta vart man kan parkera i centrala Nässjö. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 15 FUB önskar svar på mötesplats 

Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, informerar om att 
socialförvaltningen inte har någon aktuell lokal som motsvarar FUB:s behov.  
FUB får ansöka om lokalkostnader hos kultur- och fritidsförvaltningen som hanterar 
bidrag till föreningar.  
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Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), uppger att Parkgårdens lokal 
träffpunkten ska renoveras och undrar om det finns någon ersättningslokal istället för 
Träffpunkten. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att Gert Iwarsson får återkoppla svaret till KRF vid nästa möte. 
 
 
 
§ 16 Ombyggnation av Rådhusgatan 

Alexander Ivanovic, tekniska serviceförvaltningen, informerar om byggnationen av 
Rådhusgatan som kommer att ske i två etapper. Planen är att det ska vara i samma stil 
som resten av Rådhusgatan, det vill säga fortsatt gångbana. Det ska byggas flera 
parkeringsplatser utanför Parkgården. Det ska vara gatsten på körbanan och 
stenplattor på trottoaren. Två träd kommer att tas bort från originalskissen. Även 
cykelstället kommer att byta plats med handikappsplatsen. Ombyggnationen kommer 
att ske under april – maj 2017. 
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), uppger att cykelstället utanför 
Medborgarkontoret har en trottoarkant vilket försvårar tillgängligheten för personer 
med funktionshinder. Ett förslag är avfasning ner mot gatan på det nya cykelstället 
för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Alexander Ivanovic ska 
utreda detta. I övrigt är Anette Petterson nöjd med skissen över ombyggnationen av 
Rådhusgatan. 
 
Alexander Ivanovic uppger att synpunkter och åsikter kring ombyggnationen av 
Rådhusgatan ska skickas in senast i slutet av februari till honom på e-postadress 
alexander.ivanovic@nassjo.se 
 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 17 Fungerar hissen efter klockan 18.00 på Nordic Wellness? 

Sekreteraren har den 7 februari 2017 varit i kontakt med personalen på Nordic 
Wellness som informerade om att entrén till Nordic Wellness från Rådhusgatan är 
öppen till 20.00. Ingången från Storgatan är öppen till 18.00. En hiss kommer att 
installeras men det är i dagsläget oklart när det kommer att ske. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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§ 18 Information från tillgänglighetsrådets möte 

Karl Erik Persson, synskadades riksförbund (SRF), informerar om att förarutbildning 
ska genomföras vart femte år. Tågtabellerna finns inte längre upptryckta men det går 
att beställa via länstrafikens kundservice.  
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, uppger att det går att få tidtabellerna 
utskrivna via Medborgarkontoret. 
Anders Hansen, socialnämnden, önskar att få svar om tillgänglighetsrådets 
mötesdatum är fastställda. 
Karl-Erik Persson, synskadades Riksförbund (SRF) uppger att nästa möte är i 
september. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor ät välkomna att lämna frågor 
gällande länstrafiken.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 19 Ersättning till representanter för deltagande vid brukarråden 

Anders Hansen, socialnämnden, informerar om att socialnämnden har fattat beslut 
om att representanter ska få behålla sin habiliteringsersättning för sitt deltagande vid 
brukarråden. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 
§ 20 Kurs om tillgänglighet 

Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), informerar om att 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Jönköpings län bjuder in till kurs om 
tillgänglighet på allmän platsmark samt i publika lokaler. Kursen pågår under sju 
tillfällen. Vid genomgången kurs tilldelas diplom.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 21 Information från nämnderna 

Anders Hansen, socialnämnden, informerar om att socialnämnden under 2017 ska 
utarbeta riktlinjer som anger villkoren för följande insatser, korttidsvistelse enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), riktlinjer för 
kontaktperson vuxna enligt LSS och socialtjänstlagen (SoL), riktlinjer för anhörigstöd 
samt riktlinjer för vårdplanering (ny lag 2017 som rör betalningsansvar vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). Till respektive riktlinje ska det bifogas en 
beskrivning av eventuella skillnaden gentemot nuläget för berörda målgrupper. 
 
Med anledning av skrivelse (KRF 2016-09-08) från Jan-Åke Nordh beslutade 
socialnämnden att från den 14 december 2016 behåller berörda deltagare i brukarråd 
sin habiliteringsersättning. Socialnämndens sammanträden den 3 maj och 25 oktober 
2017 är öppna för allmänheten.  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
Socialnämnden har beslutat om riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
där förvaltningen ska utforma tydliga rutiner för bland annat ansvariga i 
säkerhetsorganisationer, riskinventering/riskanalys, utbildning, 
utrymningsplan/utrymningsövning, förankrade rutiner/instruktioner i SBA- pärm, 
brandskyddsbeskrivning, brand- och säkerhetskontroll, tillbudsrapportering samt 
dokumentation/uppföljning. 
 
Socialnämnden har valt Ronnie Johansson, Centerpartiet (C) till ordförande och 
Anders Hansen (SAFE) till ledamot i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
(KRF) för 2017-2018. Vidare har kontaktpolitiker valts till 20 brukarråd, varav 
följande fyra inom funktionshinderomsorgen, Gudrun Torstensson, Moderaterna (M) 
inom målgruppen intellektuellt och fysiskt funktionshindrade, Maria Högberg, 
Sverigedemokraterna (SD) inom målgruppen psykiskt funktionshindrade, 
missbruk/beroende, Erik Wågman, Socialdemokraterna (S) inom sysselsättning samt  
Malin Wist Arréhn, Sverigedemokraterna (SD) inom personlig assistans.  
 
Socialnämnden har yttrat sig över ”Strategi för Nässjö kommuns boendeplanering 
2017-2020. De flesta i yttrandet förslagna ändringarna inom Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågors (KRF) bevakningsområde rör den tidigare antagna planen för 
boende inom funktionshinderomsorgen 2017-2021, som vid KRF:s sammanträde 
den 10 november 2016 redovisades. Boendeplanen ska slutgiltigt beslutas av 
kommunfullmäktige och mål/åtgärder ska följas upp samt redovisas minst en gång 
per år. 
 
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden en budgetram på 668,5 miljoner för 
2017, vilket är en ökning med 11,6 miljoner jämfört med 2016. Socialnämnden har 
inom budgetramen i sin internbudget tilldelat funktionshinderomsorgen 183,1 
miljoner, vilket är en ökning med 8,2 miljoner jämfört med 2016.  
 
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, informerar om samråd för detaljplan 
för del av kvarteret Blomberg som ska bli servicelägenheter. 
 
 
 
 
§ 22 Mötet avslutas 

 


