
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-11-02 1(7) 

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 
 Håkan Rudmark (S), tekniska servicenämnden 
 Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 

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 
 Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg § 60-62 
 Josefin Kowalsson, HSO, § 60-61 
 Maria Axelsson, sekreterare i det Kommunala funktionshinderrådet  i Eksjö 

Nealy Ovesson, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 
Justering Socialförvaltningen 2017-11-28 Paragraf  60-75 
 

Sekreterare _____________________________  
 Nealy Ovesson 
 
Ordförande _________________________________ 
 Ronnie Johansson 
 
Justerare _________________________________ 

Maggie Tufvesson 
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§ 60 Fastställande av föredragningslistan 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att fastställa föredragningslistan 
med följande ändringar, presentation av handikappföreningarnas samarbetsorgan 
(HSO) behandlas först och Anders Hansens förslag gällande personlig assistans  
kommer att behandlas under punkten övrigt. 
 
 

 
§ 61 Presentation från handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) 

Josefin Kowalsson, projektassistent från HSO, informerar om att 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan har bytt namn till Funktionsrätt Sverige. 
HSO Jönköpings län är en paraplyorganisation för sina 33 medlemsföreningar och 
agerar som medlemsföreningarnas extra resurs och gemensamma kraft.  
HSO arbetar med att erbjuda sina medlemmar service i form av utskick, kopiering, 
utför tillgänglighetsinventeringar på uppdrag enligt ”Enkelt avhjälpta hinder”, utför 
även bokföringsuppdrag och lönehantering, informera skolor om 
funktionsnedsättning i alla utbildningsnivåer, erbjuder uthyrning av konferenslokaler, 
i viss mån kontorsrum samt fortbildning till vårdgivare i länet genom projektet 
Storytelling där patienten har möjlighet att medverka i beslut om behandling och 
rehabilitering.  
 
Josefin Kowalsson informerar även om enkelt avhjälpta hinder och visar på 
storskärm två bilder i Jönköping där man inte tagit hänsyn till tillgänglighetsaspekten.  
En sammanfattning av presentationen kommer att skickas tillsammans med protokollet till 
samtliga ledamöter. 
 

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

§ 62 Revidering av plan för boende inom funktionshinderomsorgen  

Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, informerar att 
funktionshinderomsorgen har behov av två gruppbostäder under planperioden. En 
gruppbostad behöver tillskapas för personer med psykiska funktionsnedsättningar för 
att sörja för befintlig målgrupps ökade behov av vård, omvårdnad, stöd och service år 
2019. Den andra gruppbostaden behöver tillskapas för personer med intellektuellt 
och/eller fysiskt funktionshinder för att kunna tillgodose insatsen för ungdomar som 
är i färd med att flytta hemifrån år 2020. Funktionshinderomsorgen har behov av fyra 
servicebostäder under planperioden. Två av servicebostäderna riktar sig till personer 
med intellektuellt och/eller fysiskt funktionshinder varav den ena ersätter Orkidén år 
2019 medan den andra behövs för att kunna verkställa insatsen till ungdomar som 
ska lämna föräldrahemmet år 2020.  
 
Övriga servicebostäder riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.  
Den ena ersätter ordinärt boende på Rosengatan och erfordras för att kunna 
verkställa personernas servicebostadsbeslut år 2019. Den andra tillskapas för att 
kunna ersätta den tillfälliga nya servicebostaden som inrättats på Vattenverksgatan,  
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för att uppnå gällande riktlinjer, föreskrifter och lagkrav samt för att tillgodose den 
förväntade volymökningen år 2020.   
 
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, och Anders Hansen, 
socialnämnden, uppger att socialförvaltningen har gjort ett bra samarbete med 
Linden gällande boendeplaneringen.  
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet och Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning (FUB) önskar att få svar på om det finns någon beredskap 
för ett framtida ökat behov av vårdplatser för personer som mister sina personliga 
assistanstimmar, och därmed kanske inte har möjlighet att klara ett eget boende. 
 
Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, uppger att socialförvaltningen 
är medveten om att detta problem kan uppstå och därför kommer 
boendeplaneringen att revideras en gång per år för att inkludera denna målgrupp. 
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet och Gert Ivarsson (FUB), uppger att 
handikapporganisationernas främsta ambition är att personer med funktionshinder 
ska få möjligheten att leva ett liv med god kvalitet och på lika villkor.   
KRF:s handikapporganisationer kräver att Nässjö kommun ska ha en beredskap att 
bemöta denna målgrupps behov på bästa sätt i de fall där personer mister sin 
personliga assistans. 
 
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, uppger att denna fråga ska 
behandlas av kommunledningen. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 

 
 

Skrivelser 
 

§ 63 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. 
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§ 64 Skrivelse angående handikappsplatsen på övre parkeringen på 

Oxen/Coop  

Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet, uppger svårigheten med att backa 
ut från Oxens handikappsplatser på grund av att svängradien är för kort.  
 
Nealy Ovesson visar på storskärm en lista över samtliga handikappsplatser i Centrala 
Nässjö. Listan ska skickas till samtliga ledamöter. 
 
Ett förslag är att Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 
och Eva-Lisa Hellman Karlsson, Reumatikerförbundet, tillsammans med Håkan 
Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, inventerar samtliga handikappsplatser i 
centrala Nässjö med hjälp av listan. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att Maggie Tufvesson,  Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, och 
Eva-Lisa Hellman Karlsson, Reumatikerförbundet, tillsammans med Håkan 
Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, inventerar samtliga handikappsplatser i 
centrala Nässjö. 
 
 
 
§ 65 Skrivelse angående sju stycken hål  i trottoaren utanför Hotell 

Högland 

Nealy Ovesson, sekreteraren, informerar om att en tjänsteskrivelse kommer att skickas 
till Hotell högland. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) har anmält behov av att åtgärda 
problemet med de sju hålen på trottoaren utanför Hotell Högland som kan orsaka 
olyckor för personer med nedsatt syn. 
 
 
 

Tillgänglighetsfrågor 

 

§ 66 Övergångsstället på Brogatan/Rådhusgatan – Ljudvarnare 

fungerar ej  

Nealy Ovesson, sekreteraren, har den 1 november 2017 varit i kontakt med Göran 
Rosell som uppger att ärendet är under behandling. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, informerar om att ljudvarnaren för cyklar vid 
övergångsstället är ur funktion.  
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§ 67 Nedfasning av trottoarkanten på Tullgatan/Köpmansgatan 

Håkan Rudmark, informerar om att en uppföljning av ärendet har genomförts.  
Nedfasning av trottoarkanten på Tullgatan/Köpmansgatan kommer att ske i 
november.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, har anmält behov av nedfasning av 
trottoarkanten på Tullgatan/Köpmansgatan. Håkan Rudmark, tekniska 
servicenämnden, ska ta frågan vidare. 
 
 

 

§ 68 Tillgängligheten på Lövhultsstugan 

Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, uppger att  
kultur- och fritidsförvaltningen har asfalterat vägen runt stugan och parkeringen samt 
att rampen sluttar mot asfalten och mot ingången till stugan. Ett förslag är att 
sekreteraren skickar tackbrev till kultur- och fritidsförvaltningen för att visa 
uppskattning för att de har vidtagit dessa åtgärder. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren skickar tackbrev till kultur- och fritidsförvaltningen för att 
visa uppskattning för att de har vidtagit dessa åtgärder. 
 
 
 

§ 69 Länsförsäkringar – Dörröppnaren fungerar ej 

Maggie Tufvesson,  Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, uppger att 
dörröppnaren till Länsförsäkringar är ur funktion. Maggie Tufvesson har varit i 
kontakt med fastighetsägaren till Länsförsäkringar som informerade om att de ska 
vidta åtgärd. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 70 Sun Rice – Dörröppnaren fungerar ej 

Anette Pettersson, Neuroförbundet, uppger att dörröppnaren till Sun Rice är ur 
funktion. Några av ledamöterna föreslår att sekreteraren för KRF skickar skrivelsen 
till fastighetsägaren för Sun Rice angående detta. 
 
Maggie Tufvesson uppger även om att dörröppnaren till Sandsjö Wärdshus är ur 
funktion. Ordföranden ska ta denna fråga vidare. 
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren för KRF ska skicka skrivelsen till fastighetsägaren för Sun 
Rice angående detta. 
 

 

 

§ 71 Yttrande angående personlig assistans 

Anders Hansens, socialnämnden, föreslag är att Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor ska skicka ett yttrande gällande konsekvenser av 
Försäkringskassans striktare bedömningar gällande personlig assistans. 
Samtliga ledamöter är positiva till Anders Hansens förslag. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren tillsammans med Gert Iwarsson,  För barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och Anette Pettersson, Neuroförbundet, i 
uppdrag att göra en framställan till nästa möte den 6 februari 2018 angående detta. 
 
 
 
§ 72 Förslag till nästa möte med KRF 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att nästa möte med KRF fastställs till den 6 februari 2018 kl. 15.00-17.00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
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. 
 
 
 
§ 73 Övriga frågor 

Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund, informerar om vissa aktörer inom 
regionen Jönköping som i dagsläget hanterar färdtjänst inte längre kommer att få 
detta uppdrag. Detta gäller Jönköpings Taxi.  
 
Gert Iwarsson, (FUB), uppger att färdtjänst ska utgå utifrån individens behov.  
Karl Erik Persson ska ta denna fråga vidare. 
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, uppger att färdtjänst inte ingår i 
högkostnadskortet. Karl Erik Persson tar denna fråga vidare.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
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 § 74 Information från nämnderna 

Anders Hansen, socialnämnden, informerar om att i socialnämndens 
budgetuppföljning efter september månads utgång prognostiseras ett underskott på  
 
20 miljoner. Inom funktionshinderomsorgen prognosernas ett underskott på 6,2 
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. Försäkringskassans 
granskning fortsätter i Nässjö kommun. 
Planen för boende inom funktionshinderomsorgen har reviderats. Skillnaden jämfört 
med boendeplanen 2016 är dels att servicebostäderna Lyftet/Södra Skogsvägen har 
ersatts med ny servicebostad på Sturegatan och dels en tillfällig servicebostad på 
Vattenverksgatan (f.d. Lyftet) till år 2020. 
  
Anders Hansen informerar även om att habiliteringsersättning ska behandlas på 
kommunfullmäktige i november.  
 
Gert Iwarsson, (FUB), framför att habiliteringsersättning inte ska ses som en kostnad 
för kommunen. 
 
Anders Hansen uppger att habiliteringsersättning ska täcka transport- och 
matkostnader för att den enskilde har genomfört arbetsuppgifter inom 
dagverksamhet och daglig verksamhet. Det är en mänsklig rättighet att få en skälig 
ersättning för utförda arbetsuppgifter. 
 
Jan-Åke Nordh,  Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby, (RSMH-

ENA), håller med och uppger att habiliteringsersättning i dagsläget inte täcker 
transport- och matkostnader. 
 
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden, informerar om att flera 
sommarbostäders byggs om till permanenta bostäder. 
 
Gert Iwarsson,  För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) ), framför ett 
problem med ellåset på Ängsgatan 20, ett gruppboende. Felet har anmälts men ingen 
åtgärd har vidtagits. Håkan Rudmark ska ta frågan vidare. 
 
Samtliga ledamöter vill ha en nulägesanalys på Parkgården. Ett förslag är att bjuda in 
Jimmy Runbom som är bovärd på Parkgården till nästa möte den 6 februari 2018. 
 
Samtliga ledamöter önskar att få tillgång nämndernas sammanträdestider för 2018. 
Förslaget är att sekreteraren får i uppdrag att ta fram nämndernas sammanträdestider 
för 2018 till nästa möte den 6 februari 2018. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att bjuda Jimmy Runbom till nästa möte den 6 februari 2018 samt att ge 
sekreteraren i uppdrag att ta fram nämndernas sammanträdestider för 2018 till nästa 
möte den 6 februari 2018. 
 
§ 75 Mötet avslutas 


