
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-09-07 1(11) 

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, § 43-56 

Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) 
Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR) 
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, § 48-59 
 Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg § 44-46 
 Jarl Edlund, ledningscontroller, § 44-47 
 Nils Zadik, tillförordnad ekonomichef, § 43-46 
 Jonas Almgren, ekonomi- och planeringschef, § 43-46 

Jennie Sandh, socialt ansvarig socionom, § 43-46 
Nealy Ovesson, sekreterare 
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§ 43 Fastställande av föredragningslistan 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att fastställa föredragningslistan 
med följande ändringar, Punkt 2.3 ”Riktlinjer för kontaktperson enligt SoL” 
behandlas direkt efter punkt 2.5 ”Besparingar inom funktionshinderomsorgen  
2018-2020”. Punkt 2.1 ” Förslag till Nässjö kommun om att 
återinföra tjänsten syn- och hörselinstruktör” behandlas direkt efter  
punkt 2.3 ”Riktlinjer för kontaktperson enligt SoL”.  
Information från Karl Erik Persson gällande nästa möte med Länstrafikens 
tillgänglighetsråd  och Eva-Lisa Hellman-Karlssons fråga gällande sammanträdestider 
för 2018 kommer att behandlas under punkten tillgänglighetsfrågor. 
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§ 44 Tertialbokslut, januari – augusti 2017 

Tertialbokslut, januari – augusti 2017 är inte färdigställd till dagens sammanträde.  
Nils Zadik, tillförordnad ekonomichef, informerar om socialnämndens prognos för 
år 2017 baserad på budgetuppföljningen efter juni månads utgång.  Prognosen visar 
på ett underskott på 6 miljoner. Dessa underskott återfinns inom 
funktionshinderomsorgen med 2 miljoner kronor. Orsaken är försäkringskassans 
striktare bedömning, vilket leder till ökade kostnader i samband med att personer 
som tidigare har fått assistans enligt socialförsäkringsbalken SFB i avvaktan på slutlig 
prövning nu erhåller personlig assistans enligt LSS som helt finansieras av 
kommunen.  Äldreomsorgens prognos för helåret är ett underskott på 4 miljoner 
kronor.  
Underskottet återfinns också med 2 miljoner inom hemtjänst och med 2 miljoner 
inom hemsjukvården. Det kan framförallt hänföras till högre personalkostnader än 
budgeterat. Prognosen för myndighetsutövningens enheter barn och ungdom, vuxna 
och funktionshinder och ekonomiskt bistånd bedöms hålla budget.  
 

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

§ 45 Besparingar inom funktionshinderomsorgen 2018-2020/ Insatser 

under överklagningstiden i ärenden om personlig assistans  

Nils Zadik, tillförordnad ekonomichef, informerar om socialnämndens resultat för 
2016 blev ett underskott på 23 miljoner kronor.  
Av budget 2018-2020 framgår att ett omfattande arbete behöver göras för att 
reducera kostnaderna i den omfattningen som budgetramarna förutsätter. Full 
ekonomiskt genomslag kan inte förväntas from 2018. En budget i balans inom 
socialnämndens område måste därför mer ses över planeringsperioden. Fördelningen 
av sparkraven har fördelats enligt följande: 
 

 År 2018 År 2019 År 2020 

Gemensam administration - 1 mnkr -  2 mnkr -  2 mnkr 

Individ och familjeomsorg - 8 mnkr - 12 mnkr - 15 mnkr 

Äldreomsorg - 1 mnkr -  3 mnkr -   5 mnkr 

Funktionshinderomsorg - 4 mnkr - 13 mnkr - 16 mnkr 

Anslagsförstärkning utjämningssystem -18 mnkr - 18 mnkr -18 mnkr 

TOTAL -32 mnkr - 48 mnkr - 56 mnkr 

 
Av tabellen framgår att i socialnämndens budgetförslag innefattas ett bidrag genom 
utjämningssystemet inom LSS från 2016 om cirka 18 miljoner. Utjämningssystemen 
syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens 
sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna. Inom 
funktionshinderomsorgen redovisas ett besparingsbehov på 4 miljoner för 2018.  
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Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), uppger att Försäkringskassans striktare 
bedömning gällande personlig assistans bryter mot FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Anette Pettersson uppger att besparingen av 
budgeten inte ska påverka rätten till personlig assistans. Detta är en rättighet för 
personer med ett funktionshinder för att kunna leva och vara inkluderade i samhället. 
 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby, 
(RSMH-ENA), önskar att få svar angående Försäkringskassans ansvar gällande 
personlig assistans.  
 
Nils Zadik, tillförordnad ekonomichef, uppger att Försäkringskassan har fått i 
uppdrag av Regeringen att hantera personlig assistans. 
 
Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, informerar om att 
socialförvaltningen är måna om att utarbeta riktlinjer för likabedömning och ska 
genomföra en översyn av riktlinjer för personlig assistans samt riktlinjer för daglig 
verksamhet. 
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), önskar att 
få svar på hur socialförvaltningen kommer att agera vid de fall där enskilda personer  
mister sin personliga assistans på grund av Försäkringskassans striktare bedömningar. 
För de drabbade utgår denna insats under överklagningsprocessen.  
 
Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, uppger att socialnämnden för 
sin del har behandlat budgeten för 2018. I beslutet finns äskningar på fem miljoner 
kronor för ökade kostnader, i samband med att personer som tidigare har fått 
assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB), i avvaktan på slutlig prövning nu 
erhåller personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Detta är utöver tilldelad budget på fem miljoner kronor.  
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), önskar att få svar på Gert Iwarssons 
fråga gällande personlig assistans där insatserna skall ges när behovet finns oavsett 
besparingar i budgeten. Försäkringskassans indragning av personlig assistans medför 
att kommunen får ta ett större ansvar eftersom det är kommunen som har det 
yttersta ansvaret för sina medborgare. 
 
Camilla Nord informerar även om att vid omprövning och vid nyansökan av rätten 
till personlig assistans enligt (SFB) gör Försäkringskassan i dag en striktare 
bedömning än tidigare utifrån några aktuella rättsfall. Försäkringskassan gör också en 
striktare bedömning över vad som är grundläggande behov vilket är det som 
timberäknas. Efter att försäkringskassan har gjort en ombedömning som innebär att 
brukaren förlorar rätten till personlig assistans enligt SFB erhåller den enskilde och 
kommunen ett besked om beslutet. I ärendet görs övervägande hur den enskildes 
behov av stöd och insats ska ombesörjas till dess att Försäkringskassans beslut vunnit 
laga kraft. Socialnämnden har tagit beslut och verkställigheten av personlig assistans 
ska ske enligt LSS under överklagningstiden och till dess att Försäkringskassans 
beslut avseende personlig assistans enligt SFB vunnit laga kraft. Denna inriktning 
gäller i avvaktan på att nämnden fastställt riktlinjer för personlig assistans. 
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Anette Pettersson, NHR, önskar att frågor och ärenden som ska tas upp under 
sammanträdet skickas ut tillsammans med föredragningslistan via e-post till alla 
rådsledamöter i god tid innan sammanträdet.   
 
Ordföranden avslutar sammanfattningsvis med att den enskilde inte kommer att 
mista sin personliga assistans under överklagningsprocessen. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 
§ 46 Riktlinjer för kontaktperson enligt SoL 

Jennie Sandh, socialt ansvarig socionom, presenterar sig. Hon efterträder Ulla Nord 
och kommer att träffa några av ledamöterna från det kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor innan riktlinjerna ska antas i socialnämnden. 
 
Jennie Sandh informerar om att en kontaktperson har till uppgift att vara en god 
förebild samt att hjälpa den enskilde och dennes närmaste i personliga 
angelägenheter. En kontaktfamilj har till uppgift att ta emot barn för regelbunden 
vistelse och finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående.  
En särskilt kvalificerad kontaktperson kan utses till barn och unga för att motverka 
risk att den unge utvecklar sociala beteendeproblem.  
 
Målsättningen med insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj är att stärka den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, delta i samhällslivets gemenskap och 
leva som andra. 
 
Riktlinjen beskriver bedömningsgrunder med vissa avgränsningar och uppföljning vid 
myndighetsutövningen och i verkställighet. Avgränsningarna gäller bland annat 
tidsbegränsade beslut samt att det inte ingår några omvårdande inslag i insatsen.  I 
verkställighetens avgränsningar beskrivs bland annat att den enskilde och 
kontaktpersonen betalar sina egna kostnader vid aktiviteter.  
 

Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), önskar att 
få veta om det krävs socionomutbildning för en särskilt kvalificerad kontaktperson. 
Jennie Sandh uppger att det krävs behandlingsassistentutbildning för att kunna få 
uppdrag som enskilt kvalificerad kontaktperson.  
 
Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, informerar om att från och 
med den 1 maj 2017 ligger hela ansvaret gällande samordning av kontaktpersoner i 
kommunen på en enhetschef. I Nässjö kommun finns det cirka 120 kontaktpersoner 
inom funktionshinderomsorgen. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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§ 47 Förslag till Nässjö kommun om att återinföra tjänsten syn- och 

hörselinstruktör 

Jarl Edlund, ledningscontroller, uppger att socialnämnden föreslås besluta att inte 
återinföra tjänsten syn- och hörselinstruktör utan hänvisar till regionens  
syn- och hörselcentral som är professionella inom området och kan ge bra stöd. 
 
Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) och Arne Brorson, Astma/ 
Allergiföreningen är missnöjda över socialförvaltningens beslut.  
 
Anders Hansen, socialnämnden, önskar att få svar på om det ingår hjälpmedelsfrågor 
i grundutbildningen för omsorgspersonal inom socialförvaltningens verksamheter. 
Jarl Edlund uppger att det inte ingår i grundutbildningen. 
 
Jarl Edlund informerar även om att ärendet kommer att hanteras på arbetsutskottet 
den 7 september 2017 och på socialnämnden den 20 september 2017.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 

Skrivelser 
 

§ 48 Skrivelse angående översiktskarta över alla handikappsplatser för 

rörelsehindrade i centrala Nässjö 

Nealy Ovesson, sekreterare, informerar om att ärendet är under behandling. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva-Lisa Hellman-Carlsson, 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.  Ett förslag är att sekreteraren skickar en skrivelse till tekniska 
serviceförvaltningen angående översiktskarta över alla handikappsplatser för 
rörelsehindrade i centrala Nässjö. 
 
 
§ 49 Skrivelse angående handikappsplatsen på övre parkeringen på 

Oxen/Coop  

Nealy Ovesson, sekreterare, informerar om att skyltarna över handikappsplatserna 
utanför Coop är synliga men däremot är symbolen för handikappsplatserna på 
asfalten otydliga. Detta har anmälts till tekniska serviceförvaltningen. 
 

Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet, uppger svårigheten med att backa 
ut från Oxens handikappsplatser på grund av att svängradien är för kort.  
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Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, informerar om att en översyn av 
beläggning på alla parkeringsplatser pågår.  
Ett förslag är att en ledamot från det kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
(KRF) tillsammans med en tjänsteman från samhällsplaneringsnämnden inventerar 
Oxens handikappsplatser. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge Håkan Gustafsson i uppdrag att kommunicera med berörd tjänsteman 
på samhällsplaneringsnämnden gällande inventering av Oxens handikappsplatser 
tillsammans med en ledamot från KRF. 
 
 
§ 50 Skrivelse angående reseersättning till KRF:s representant vid 

andra möten 

Nealy Ovesson, sekreterare, informerar om att ärendet ska behandlas på 
arbetsutskottet den 7 september samt på socialnämnden den 20 september 2017. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
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 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.  
 

 

Tillgänglighetsfrågor 

 
§ 51 Övergångsstället på Bangårdsgatan/Rådhusgatan – Ljudvarning 

fungerar inte 

Sekreteraren informerar om att de nya ljudvarnarna är installerade och fungerar. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 

§ 52 Övergångsstället på Brogatan/Rådhusgatan – Ljudvarnare 

fungerar ej  

Nealy Ovesson, sekreterare, har den 31 augusti 2017 gjort en anmälan till Nässjö 
Affärsverk. Ett förslag är att ringa till Nässjö Affärsverk och efterfråga om det 
genomförs en översyn av samtliga ljudvarnare i centrala Nässjö.  
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren ringer till Nässjö Affärsverk och efterfrågar om det 
genomförs en översyn av samtliga ljudvarnare i centrala Nässjö. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), informerar om att ljudvarnaren för 
cyklar vid övergångsstället är ur funktion.  
Håkan Rudmark, tekniska servicenämnden, ska ta frågan vidare. 
 
 
§ 53 Önskemål gällande informationshandlingar på blindskrift 

Elisabeth Johansson, kommunikationsenheten, har den 23 augusti 2017 via mail 
uppgett att denna typ av service inte finns tillgänglig i Nässjö kommun. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), 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, NHR, 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. 
 
 
§ 53 Nedfasning av trottoarkanten på Tullgatan/Köpmansgatan 

Håkan Rudmark, tekniska servicenämnden,  har den 6 september 2017 via mail 
uppgett att arbetet är beställt hos Nässjö Affärsverk.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), har anmält behov av nedfasning av 
trottoarkanten på Tullgatan/Köpmansgatan. Håkan Rudmark, tekniska 
servicenämnden, ska ta frågan vidare. 
 
 

§ 54  Rör som sticker upp efter borttagning av räcke – Skolgatan 

Ett mailsvar har inkommit den 20 augusti 2017 från Tekniska serviceförvaltningen 
där de uppger att Nässjö Affärsverk ska åtgärda felet vecka 36. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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Sammanfattning av ärendet 
Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF), har anmält behov av att åtgärda 
två stycken rör som sticker upp efter att ett räcke har tagits bort på Skolgatan som 
kan medföra risk för olyckor. 
 
 
§ 55 Sju stycken hål  i trottoaren utanför Hotell Högland 

Ett mailsvar har inkommit den 20 augusti 2017 från Tekniska serviceförvaltningen 
som informerade om att hålen i trottoaren utanför Hotell Högland tillhör deras kö. 
Ett förslag är att skicka en skrivelse till Hotell Högland angående detta.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren skickar en skrivelse angående detta. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) har anmält behov av att åtgärda 
problemet med de sju hålen i trottoaren utanför Hotell Högland som kan orsaka 
olyckor för personer med nedsatt syn. 
 
 

§ 56 Information om mötet med Länstrafikens Tillgänglighetsråd 

Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) informerar om att mötet med 
Länstrafikens Tillgänglighetsråd kommer att hållas vecka 37 och undrar om 
ledamöterna vill skicka med frågor till mötet för diskussion. 
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), vill skicka 
med en fråga angående förbud mot busschaufförer att använda telefon under 
körningen.  
 
Anders Hansen, socialnämnden, vill anmäla en fråga om inställda bussturer på 
helgerna till Nässjös kransorter. 
 

Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR), vill anmäla två frågor. Den ena frågan 
gäller förbud mot busschaufförer att använda parfym. Tänk på de som är allergiska 
mot parfym. Den andra frågan gäller beställning av taxiresa om man befinner sig 
utanför sin bosättningskommun och att det inte ska behöva ta fyra timmar innan 
taxin kommer. Ett önskemål är att de som är allergiska mot parfym bör få förtur till 
taxiresa.  
 

Maggie Tufvesson, DHR, informerar om att hon ska åka till Lövhult tillsammans 
med Pär Johnsson från Kultur- och fritidsförvaltningen för inventering av 
tillgängligheten. 
 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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§ 57 Önskemål angående sammanträdestider för 2018 

Flera av ledamöterna vill ändra sammanträdestiden från kl. 10.00 till efter 13.00. 
Ett förslag är att till mötet i november besluta om sammanträdestiden för februari 
2018 och därefter besluta om sammanträdestider för övriga mötesdatum för nästa år. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att till mötet i november fastställa sammanträdestiden för februari 2018. 
 
 

§ 58 Information från nämnderna 

Anders Hansen, socialnämnden, informerar om att socialnämnden har antagit 
riktlinjer för biträde av kontaktperson för personer som har rättigheter enligt LSS. 
Riktlinjerna börjar gälla fr.o.m. 2017-07-01.  

 

Kontaktperson kan beviljas personer som har behov av samvaro med andra för att 
bryta isolering och dessa behov inte tillgodoses på annat sätt. Vid prövning av rätten 
till kontaktperson ska en bedömning av personens behov utifrån 
funktionsnedsättning göras och om personen har ett bristfälligt socialt nätverk eller 
mycket liten kontakt med anhöriga, saknar arbetsgemenskap eller har brister gällande 
någon att umgås med på fritiden. Kontaktpersonen ska ha ett tydligt uppdrag för 
uppgiften. Insatsen ska följas upp årligen av biståndshandläggare och verkställigheten 
bör följas upp kvartalsvis. Det finns ett antal avgränsningar för beviljandet av 
kontaktperson, bl.a. att insatsen ska beviljas för högst två år samt att personer som 
beviljats personlig assistans eller bostad med särskild service normalt inte beviljas 
insatsen. KRF har genom Gert Iwarsson lämnat synpunkter på riktlinjer för biträde 
av kontaktperson enligt LSS. 

 

I socialnämndens budgetuppföljning efter juni månads utgång prognostiseras ett 
underskott på 6 miljoner. Inom funktionshinderomsorgen prognosernas ett 
underskott på 2 miljoner. Orsaken är Försäkringskassans striktare bedömning, vilket 
leder till ökade kostnader i samband med att personer som tidigare har fått assistans 
enligt socialförsäkringsbalken SFB i avvaktan på slutlig prövning nu erhåller personlig 
assistans enligt LSS som helt finansieras av kommunen. 

 

Socialnämnden har antagit förslag till budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2020, 
förslag om höjning av måltidspriser med 3,2 % samt förslag om hyreshöjning med  

2 %. Socialnämndens budgetförslag kommer, efter beredning av en budgetkommitté, 
att behandlas av kommunstyrelsen den 1/11 och den slutgiltiga budgeten beslutas av 
kommunfullmäktige den 30/11. Skillnaden mellan den av kommunfullmäktige 
erhållna ramen om drygt 672 miljoner och nuvarande verksamhetskostnader inklusive 
nödvändiga utökningar uppgår till 40-50 miljoner. I socialnämndens budgetförslag 
innefattas ökade bidrag genom utjämningssystemet inom LSS från 2016 om c:a 18 
miljoner. Inom funktionshinderomsorgen redovisas ett besparingsbehov på totalt 11 
miljoner 2018-2020 samt ökade intäkter med 5 miljoner genom LSS-
utjämningssystemet.  
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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