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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Nässjö klockan 10.00–12.00 
 
Beslutande Ronnie Johansson (C), ordförande 
 Håkan Gustafsson (S), samhällsplaneringsnämnden 
 Kenny Jönsson (V), kultur- och fritidsnämnden 
 Håkan Rudmark (S), tekniska servicenämnden 

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

  
Övr. deltagare Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg § 23-29 
 Jarl Edlund, ledningscontroller, § 24 
 Pia Lindell, enhetschef Hälso- och sjukvård, § 25 

Ulla Nord, socialt ansvarig socionom, § 26-27 
Nealy Ovesson, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 
Justering Socialförvaltningen 2017-07-10 Paragraf  23-42 
 

Sekreterare _____________________________  
 Nealy Ovesson 
 
Ordförande _________________________________ 
 Ronnie Johansson 
 
Justerare _________________________________ 

Anette Pettersson 
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§ 23 Fastställande av föredragningslistan 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att fastställa föredragningslistan 
med följande ändringar, Anette Pettersson kommer att informera om behov av 
nedfasning av trottoarkanten på Tullgatan/Köpmansgatan under punkten 
tillgänglighetsfrågor samt att punkt 5.2 ”Gert Iwarsson, FUB, önskar svar på 
mötesplats för FUB” behandlas direkt efter punkt 2.5 ”Ny servicebostad som 
ersättning för ordinärt boende på Rosengatan”. 
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§ 24 Yttrande över motion om höjd habiliteringsersättning i Nässjö 

kommun 

Jarl Edlund, ledningscontroller, informerar om att Anders Hansen, SAFE, har 
motionerat om höjd habiliteringsersättning till 46 kronor för heldag respektive 23 
kronor för halvdag. Detta innebär en fördubbling av nuvarande ersättningsnivå. 
Förvaltningen har som uppdrag att komma med förslag till yttrandet.   
Socialnämnden beslutade i juni 2016 att ge uppdrag till förvaltningen att se över 
habiliteringsersättningen i arbetet med budget för 2018. Yttrandet som ännu inte är 
färdigställt kommer att föreslå att habiliteringsersättningen knyts till konsumentindex 
för att det ska bli en kontinuerlig årlig uppräkning. I en inledande omvärldsanalys 
konstaterar förvaltningen att ersättningsnivån är låg i Nässjö kommun. Just nu pågår 
budgetarbetet för 2018 och det kan redan nu antas kräva tuffa prioriteringar om 
habiliteringsersättningen ska höjas. 
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, uppger att förvaltningens förslag om att 
habiliteringsersättning ska följa efter konsumentindex är en bra idé.  
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby, 
(RSMH-ENA), uppger att habiliteringsersättningen inte täcker transport- och 
matkostnader. 
 
Jarl Edlund informerar om att yttrandet kommer att hanteras av socialnämnden.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
§ 25 Information om kommunernas ansvar kring rehabilitering  

Pia Lindell, enhetschef hälso- och sjukvård, informerar om att hälso- och 
sjukvårdsenheten i Nässjö kommun består av 10 arbetsterapeuter, 8 sjukgymnaster 
samt 3 rehabiliteringsassistenter med sjuksköterskebakgrund.  
Hälso- och sjukvårdsenheten har hela rehabiliteringsansvaret för brukare som är 
inskrivna i hemsjukvården och som bor i särskilt boende medan vårdcentralen har 
rehabiliteringsansvaret för brukare som bor i ordinärt boende. Detta gäller dock inte 
för brukare som bor i ordinärt boende och som inte kan ta sig till vårdcentralen, då 
ligger fortfarande rehabiliteringsansvaret på kommunens hälso- och sjukvårdsenhet. 
Hälso- och sjukvårdsenheten har rehabiliteringsansvaret för personer med psykisk 
funktionsnedsättning i form av rehabiliterande insatser i hemmet. Detta skapar 
mervärde för brukare/patienter eftersom rehabilitering ges i hemmiljön.  
Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar mycket med hjälpmedelsförskrivningen i 
kommunen och har ansvaret vid habilitering för brukare i deras hem.  
Hälso- och sjukvårdsenheten samarbetar med vårdcentralen. 
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, uppger att rehabiliteringsenheten kommer att få 
större ansvar från och med den 1 januari 2018. 
Pia Lindell, enhetschef, uppger att det är primärvården som får mer ansvar gällande 
rehabilitering på grund av att ansvaret flyttas från slutenvård till primärvård. 
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Anette Pettersson, Neuroförbundet, önskar att få veta anledningen till att 
rehabilitering flyttas till primärvården som saknar rehabiliteringskompetens.  
Pia Lindell, enhetschef, uppger att Nässjö kommun kommer att se över samarbetet 
kring rehabilitering med primärvården.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
§ 26 Kvalitetsberättelse för år 2016 

Ulla Nord, socialt ansvarig socionom, informerar om att enligt Socialstyrelsens 
föreskrift och allmänna råd, SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, så bör den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse. Av kvalitetsberättelsen bör det framgå hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits  
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens 
kvalitet och vilka resultat som uppnåtts. 
 
Kvalitetsberättelsen för 2016 beskriver hur socialförvaltningen arbetat med att säkra 
och att utveckla verksamhetens kvalitet under året. Kvalitetsuppföljningar som gjorts 
under 2016 ska ligga till grund för att förbättra verksamhetens kvalitet. 
Kvalitetsberättelsen avslutas med ett kortfattat avsnitt med de utvecklingsbehov som 
bör genomföras under år 2017 och kommande år för att förbättra verksamhetens 

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

§ 27 Riktlinjer för korttidsvistelse enligt LSS 

Ulla Nord, socialt ansvarig socionom, informerar om att riktlinjer för socialtjänstens 
insatser ger en vägledning för hur den enskildes behov bör bedömas och hur beviljad 
insats bör genomföras. Riktlinjen utgår från lagstiftningen och syftar till en enhetlig, 
jämlik och effektiv myndighetsutövning och verkställighet för insatser av god kvalitet. 
Korttidsvistelse är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Korttidsvistelse definieras som en LSS-insats i form av 
vistelse utanför det egna hemmet för miljöombyte och rekreation för personer med 
funktionsnedsättning eller avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga. Insatsen 
korttidsvistelse kan beviljas i form av korttidshem, stödfamilj och som lägervistelse 
eller kortkurs.  Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels att den 
enskilde ska ha möjlighet till miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga därigenom  
kan beredas avlösning i omvårdnadsarbetet. Genom insatsen ska den enskildes 
förmåga till ett självständigt liv stärkas. 
 
Riktlinjen beskriver bedömningsgrunder med vissa avgränsningar och uppföljning vid 
myndighetsutövningen och i verkställighet. Avgränsningarna gäller bland annat 
tidsbegränsade beslut. Generellt beviljas korttidshem under 1-8  dygn per månad där 
14 dygn är maxgräns. Vidare så kan korttidsvistelse i form av lägervistelse beviljas 
upp till 14 dygn om året samt att vuxna personer med personlig assistans eller bostad med  
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särskild service, inte normalt beviljas korttidsvistelse, eftersom miljöombyte och rekreation 
ingår i dessa insatser. För barn och ungdomar med personlig assistans gäller en restriktiv 
individuell bedömning. I verkställighetens avgränsningar beskrivs bland annat de kostnader 
som den enskilde får betala i samband med korttidsvistelse och kommunens ersättning till 
stödfamilj. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
§ 28 Ny servicebostad som ersättning för ordinärt boende på 

Rosengatan  

Camilla Nord, avdelningschef funktionhindersomsorg, informerar om att 
servicebostaden på Sturegatan som ersätter servicebostaden Lyftet och 
servicebostaden Södra Skogsvägen var inflyttningsklar i februari 2017. 
Servicebostaden på Blomberget beräknas vara färdig för inflyttning i slutet av 2018 
eller  i början av 2019 och ska ersätta servicebostaden Orkidén.  Ny servicebostad 
beräknas vara färdig 2019 som ska ersätta det ordinära boendet på Rosengatan. 
 
Camilla Nord informerar om att stramare bedömningar från Försäkringskassan 
gällande personlig assistans har accelererat den senaste månaden.  
Anette Pettersson, Neuroförbundet, framför att Försäkringskassans nya hårdare 
tolkningar av vad som är grundläggande behov inom personlig assistans medför att 
flera personer mister sin personliga assistans.  
Camilla Nord uppger att socialförvaltningen uppmärksammat detta problem och 
försöker stödja brukare i överklagningsprocessen.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 

§ 29 FUB önskar svar på mötesplats 

Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, informerar om att 
socialförvaltningen inte har någon lokal att erbjuda. De lokaler som förvaltningen har 
att erbjuda är inte lämpliga som mötesplats för FUB. Camilla Nord uppger att det 
finns en svårighet att hitta lokaler i nuläge.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 

 

Skrivelser 
 
§ 30 Tackkort från KRF till Sandsjöbadens Wärdshus 

Sekreteraren har den 10 maj 2017 skickat tackkort till Sandsjöbadens Wärdshus. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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Sammanfattning av ärendet 
Sekreteraren har den 6 februari 2017 varit i kontakt med Helena Ahnstedt, 
samhällsplaneringsnämnden, som informerade om att ärendet utgick på grund av att 
Sandsjö Wärdshus kommer att vidta åtgärden i form av en automatisk dörröppnare.  
En bild på den automatiska dörröppnaren visas upp på storskärm under mötet den  
9 februari 2017. 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. 
 
 

§ 31 Skrivelse angående översiktskarta över alla handikappsplatser för 

rörelsehindrade i centrala Nässjö 

Ett förslag är att sekreteraren skickar en skrivelse till tekniska serviceförvaltningen 
angående översiktskarta över alla handikappsplatser för rörelsehindrade i centrala 
Nässjö. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen  och 
beslutar att sekreteraren skickar en skrivelse till tekniska serviceförvaltningen 
angående detta. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet, har anmält önskemål om 
översiktskarta över alla handikappsplatser för rörelsehindrade i centrala Nässjö. Det 
underlättar för personer med funktionshinder att veta vart man kan parkera i centrala 
Nässjö. 
 
 
§ 32 Skrivelse angående handikappsplatsen på övre parkeringen på 

Oxen 

Sekreteraren informerar om att Eva-Lisa Hellman-Karlsson har förhinder och 
ärendet bordläggs därför till nästa möte.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ärendet bordläggs till nästa 
möte. 
 
 

§ 33 Skrivelse angående medborgarförslag gällande att återinföra  
syn- och hörselinstruktör i Nässjö kommun 

Erik Persson, synskadades riksförbund (SRF), informerar om att skrivelsen har 
inkommit till socialförvaltningen och att den har skickats till Eksjö kommun.  
 
Erik Persson fick kännedom om att det har tidigare funnits en syn- och 
hörselinstruktör i Nässjö kommun. Medborgarförslaget är under behandling. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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Tillgänglighetsfrågor 

 
§ 34 Handikapptoaletternas öppettider 

Anette Pettersson, Neuroförbundet, informerar om att samtliga toaletter förutom 
handikapptoaletten på biblioteket är avstängda och att endast handikapptoaletten är 
tillgänglig för allmänheten.  
Håkan Rudmark, tekniska servicenämnden, ska ta frågan vidare. 
 
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 handikapptoaletter 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. 
 
 
§ 35 Övergångsstället på Bangårdsgatan/Rådhusgatan – Ljudvarning 

fungerar inte 

Sekreteraren informerar om att de nya ljudvarnarna är beställda och på väg.  
Håkan Rudmark, tekniska servicenämnden, ska ta frågan vidare. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sekreteraren informerar om att tekniska serviceförvaltningen har lagat ljudvarnarna 
men att de slutade att fungera kort därefter. Nya är beställda och på väg. 
 
 

§ 36 Övergångsstället på Brogatan/Rådhusgatan – Ljudvarnare 

fungerar ej  

Anette Pettersson, Neuroförbundet, informerar om att ljudvarnaren för cyklar vid 
övergångsstället är ur funktion.  
Håkan Rudmark, tekniska servicenämnden, ska ta frågan vidare. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
§ 37 Vattensamling på båda sidor på Rådhusgatan/Nygatan  

Södra torget är under byggnation. Samtliga ledamöter är eniga om att avvakta med 
frågan tills byggnationen är klar. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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Sammanfattning av ärendet 
Samtliga ledamöter ansåg att vattensamling på handikappsparkeringsplatsen på  
Rådhusgatan/Nygatan borde ha 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. 
 
 
§ 38 Önskemål gällande informationshandlingar på blindskrift 

Anette Pettersson, Neuroförbundet, har anmält behov av att handlingar till samtliga 
rådsmöten ska finnas upptryckta på blindskrift för att underlätta för ledamöter med 
nedsatt syn. Nässjö kommun har i dagsläget ingen personal som kan trycka upp 
handlingar på blindskrift.  
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, önskar att få svar på om det finns någon rutin 
angående information som ska finnas tillgänglig på blindskrift för synskadade.  
Ett förslag är att skicka en allmän fråga till kommunikationsavdelningen angående att 
information ska finnas tillgänglig på blindskrift för synskadade. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
§ 39 Nedfasning av trottoarkanten på Tullgatan/Köpmansgatan 

Anette Pettersson, Neuroförbundet, har anmält behov av nedfasning av 
trottoarkanten på Tullgatan/Köpmansgatan. 
Håkan Rudmark, tekniska servicenämnden, ska ta frågan vidare. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
§ 40 Reseersättning till representanter för KRF vid olika brukarråd 

med mera 

Erik Persson, synskadades riksförbund (SRF),  uppger att det i dagsläget inte utgår 
någon reseersättning till representanter för KRF vid olika brukarråd med mera. 
Representanterna får själva bekosta resan till och från mötena. Ett förslag är att 
reseersättning bör utgå till representanter för KRF vid olika brukarråd.  
 
Samtliga ledamöter är eniga om detta och förslaget är att skicka en skrivelse till 
socialnämnden med framställning om att reseersättning skall utgå till representanter 
för KRF vid olika brukarråd med mera.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att till socialnämnden väcka frågan om att ersättning till representanter för 
KRF vid olika brukarråd med mera skall utgå.  
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§ 41 Information från nämnderna 

Ordföranden informerar om att enligt en verksamhetsuppföljning som sträckte sig 
fram till den 31 mars 2017 hade totalt 273 personer insats enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) den 1 januari 2017. Den 31 mars 2017 
återstod 22 gynnande boendebeslut att verkställa. 
 
Socialnämndens resultat för 2016 blev ett underskott på 23 miljoner kronor, vilket 
kan jämföras med redovisad prognos till nämnden i november 2016 där ett 
underskott på minus 8 miljoner beräknades. Främsta orsakerna till att underskottet 
blev 15 miljoner större än lämnade prognoser är för höga förväntningar på 
utbetalningar från Migrationsverket samt stora underskott i resurser som fördelats till 
olika insatser och som innebär att prognoserna har varit alltför positiva.  
Sedan den 1 mars 2017 pågår ett intensivt arbete för att utveckla och förbättra den 
strategiska ekonomistyrningen genom en ”Handlingsplan för god ekonomisk 
hushållning 2017-2019”. 
 
När kommunfullmäktige beslutade om tilläggsbudget 1 den 27 april 2017 tilldelades 
socialnämnden ytterligare 21 miljoner. Det innebär att socialnämndens budget för 
2017 har utökats från 668,5 miljoner till 690,7 miljoner.  
Funktionshinderomsorgens budget för 2017 utökas från 183,1 miljoner till  
196,2 miljoner. Nämnden befarar en stramare hållning från Försäkringskassan till 
beslut om personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (FSB), vilket medför att 
personer med omfattande behov hänvisas till andra, för kommunen mer kostsamma, 
insatser. 
 
Socialnämnden har tillfrågat kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) inom 
vilka områden som medborgardialoger bör genomföras under 2017. KRF framförde 
att medborgardialoger bör ske inom områdena arbete och sysselsättning, trygghet 
samt uppdatering av tillgänglighetsguiden. Nämnden ska ta ställning till vilka 
områden och vilka målgrupper som ska omfattas av medborgardialoger under 2017.  
 
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, uppger att det är positivt att inhämta 
åsikter och synpunkter från KRF. 
Karl Erik Person, Synskadades riksförbund, uppger att det är positivt att Nässjö 
kommun uppmuntrar till medborgardialoger. 
 
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, informerar om detaljplan gällande 
bland annat en badplats vid Handskerydssjön finns tillgänglig för samråd. Samtliga 
ledamöter är positiva till kommunens satsning på en badplats vid Handskerydssjön.  
 
 
§ 42 Mötet avslutas 

 


