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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 
 

 

Plats och tid Socialförvaltningen, Nässjö klockan 14.00–16.00 
 
 
 
Beslutande Ronnie Johansson (C), ordförande 
 Anders Hansen (SAFE), socialnämnden 
 Håkan Gustafsson (S), samhällsplaneringsnämnden 

Kenny Jönsson (V), kultur och fritidsnämnden  
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
Anette Pettersson, Neuroförbundet (NHR) 
Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) 
Jan-Åke Nord, Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-
Aneby, (RSMH-ENA) 

  
Övr. deltagare Arne Brorson, Astma/Allergiföreningen 
 Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet 
 Ronald Sjölin, Hjärt- och Lungsjukasförening 
 Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg  

Jarl Edlund, avdelningschef kvalitet och utveckling 
Nealy Ovesson, sekreterare 

 

 

 

 

 

 
Justering Socialförvaltningen 2016-06-29 Paragraf  10-27 
 

Sekreterare _________________________________  
 Nealy Ovesson 
 
Ordförande _________________________________ 
 Ronnie Johansson 
 
Justerare _________________________________ 

Arne Brorson  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

 

   

§ 10 Godkännande av föredragningslistan 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor föreslås besluta att lägga till följande 
ändring i föredragningslistan, punkt 8.1 ”Information från nämnderna” behandlas 
före punkt 6.4 ” Staket på bryggan – Saknas rakt fram mot vattnet. Estetik förhindrar 
säkerheten”. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att godkänna ändringen i 
föredragningslistan. 

   

 

 
§ 11 Föregående protokoll 

En av ledamöterna önskar svar på hörselslinga. Jarl Edlund, avdelningschef kvalitet 
och utveckling informerar om att en hörselslinga kommer att installeras på 
sammanträdesrummet Ingenjören samt att en mobil utrustning i form av mikrofon 
finns men att rutinen för användningen inte är klar.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att godkänna och lägga 

föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna. 
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Förvaltningen informerar om ändrad ersättning för personer 

inom daglig verksamhet och dagverksamhet, ej verkställda 

boendebeslut och boendeplanering inom 

funktionshinderomsorgen samt metodhandledare 
 

 

§ 12 Ändrad ersättning för personer inom daglig verksamhet och 

dagverksamhet 

Jarl Edlund, avdelningschef kvalitet och utveckling, informerar om att 
rehabiliteringsersättningen är lika för alla oavsett om man har ett beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) eller ett beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Socialnämnden beslutade att inte ändra ersättningsnivån på 
rehabiliteringsersättning som i dagsläget är på 23 kronor för en heldag för 5-8 timmar 
samt halvdag på 11,50 kronor för 1-4 timmar.  
Jarl Edlund informerar även om att socialförvaltningen har fått i uppdrag från 
socialnämnden att återkomma med ett förslag på ny ersättningsnivå gällande 
rehabiliteringsersättning till 2017. Ambitionen att höja ersättningsnivån kommer att 
beslutas på socialnämndens sammanträde i juni 2016.  
Enligt uppgift från förvaltningens sida har det har varit omständigt med 
rapporteringen av rehabiliteringsersättning. Förvaltningen har varje månad skickat 
dokument i Excel-format till ekonomiavdelningen som i sin tur manuellt betalar ut till 
varje berörd person. 
Samtliga ledamöter ser fram emot beslutet från socialnämndens sammanträde i juni 
gällande höjd ersättningsnivå för rehabiliteringsersättning.  
Ledamöterna önskar svar på vad kostnaden för rehabiliteringsersättning i dagsläget 
uppgår till. Jarl Edlund, informerar om att kostnaden för 2016 blir 845 000 kronor 
för personer med rehabiliteringsersättning. Om ersättningen höjs till det bubbla, blir 
kostnaden cirka 1, 7 miljoner för 2016. 
Några av ledamöterna tycker att höjd ersättning blir meningsfullt för personer inom 
daglig verksamhet och dagverksamhet. 
Samtliga ledamöter önskar att förvaltningen ska höja dagsersättning från 23 kronor 
till 46 kronor samt halvdagsersättning från 11,50 kronor till 23 kronor. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar om att avge förslaget till förvaltningen om att höja dagsersättning från 23 
kronor till 46 kronor samt halvdagsersättning från 11,50 kronor till 23 kronor.  
 
 
 
§ 13 Ej verkställda beslut 

Camilla Nord, avdelningschef funktionshindersomsorg, informerar om att det finns 
cirka 25 boendebeslut som är ej verkställda, 2 gruppbostadsbeslut som är ej 
verkställda samt ett par servicebostadsbeslut som är ej verkställda. 
Tranbärsstigen ska renoveras i september till gruppbostad.  
Sturegatan är en servicebostad som ska ersätta Lyftet och Södra skogsvägen. 
Pingstkyrkan kommer att bli en servicegruppbostad. Det finns en ledig plats på 
Norråsagatan. 
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Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg informerar även om det finns 
beslut från både socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) bland ej verkställda beslut. Socialförvaltningen har som 
skyldighet att redovisa ej verkställda boendebeslut till Inspektionen för vård och 
omsorg var tredje månad. 
Camilla Nord informerar vidare om att inom funktionshinderomsorgen mellan 2014 
och 2015 har LSS-beslut ökat med 7 procent, daglig verksamhet har ökat med 30 
procent, boendeformerna har ökat med 14 procent samt lagstadga insatser har ökat 
med 25 procent under samma period. 
Rosengatan är inte godkänd som servicebostad och förvaltningen planerar inför 
flytten till en annan servicebostad för nuvarande boenden på Rosengatan. 
Förvaltningen ser allvarligt på ej verkställda beslut och därför är servicebostäder 
bland de frågor som förvaltningen prioriterar. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 13 Metodhandledare 

Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, informerar om att Jonas 
Säleby, metodhanledare, arbetar med socialdokumentation inom intellektuella 
funktionshinder. Det ska finnas en metodstödjare på varje arbetsplats. Ledamöterna 
föreslår att KRF ska bjuda in Jonas Säleby till nästa möte för mer information kring 
metodhandledare. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att bjuda in Jonas Säleby, metodhandledare till nästa möte för information 
kring metodhandledare. 
 
 
 
§ 14 Uppdatering av handikappsguiden för Nässjö stad  

Anna Kim-Andersson från informationsavdelningen är frånvarande på grund av 
sjukdom. Ärendet bordläggs därmed till nästa möte. 
Ronnie Johansson, ordförande informerar om att föreningarna gemensamt kan skicka 
in en ansökan om bidrag till uppdatering av handikappsguiden för Nässjö stad till 
kommunledningskontoret. Ronnie Johansson kommer att återkomma med 
information kring vem som är ansvarig för bidrag till projekt på 
kommunledningskontoret. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att ärendet bordläggs till nästa 
möte samt att Ronnie Johansson, ordförande kommer att återkomma med 
information kring vem som är ansvarig för bidrag till projekt på 
kommunledningskontoret. 
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Skrivelser 
 

§ 15 Automaterna på Höglandssjukhuset 

Inget svar har inkommit på skrivelsen från Region Jönköpings län samt Linnéa 
Andersson om förslag på ett varierat utbud av näringsrikt tilltugg i Höglandssjukhuset 
automater. Flera av ledamöterna tycker att utbudet fortfarande är för litet och önskar 
fler mätande tilltugg i automaterna. Några av ledamöterna föreslår att skicka 
skrivelsen till Länsrådet för funktionsnedsättningar (LFF) i Jönköping samt till 
dietistmottagningen i Nässjö. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren för KRF ska skicka skrivelsen till Länsrådet för 
funktionsnedsättningar (LFF) i Jönköping samt till dietistmottagningen i Nässjö. 
 
Sammafattning av ärendet 
DHR anmäler behov av skrivelse till Region Jönköpings län om förslag på ett varierat 
utbud av näringsriktigt tilltugg i Höglandsjukhusets automater. Dessa automater 
ersätter Cafeterian som stängts. DHR har framställt en skrivelse som man vill ha 
hjälp med att skicka till rätt mottagare. Sekreteraren har skickat skrivelsen till Region 
Jönköpings län daterade 2015-10-29, 2015-11-30 samt 2016-03-03. 
 
 
§ 16 Skyddsanordning vid entré på Sandsjö Wärdshus 

Svar från samhällsplaneringsnämnden har inkommit den 13 mars 2016. Sekreteraren 
har skickat svar till samtliga ledamöter i god tid innan sammanträdet. Samtliga 
ledamöter tycker att beslutet från samhällsplaneringsnämnden är mycket positivt. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
§ 17 Dörröppnare till butikerna på Stortorget 

Inget svar har inkommit från fastighetsägaren eller butiksägarna.  
Samtliga ledamöter föreslår att sekreteraren för KRF skickar skrivelsen till 
samhällsplaneringsnämnden angående tillgängligheten. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren för KRF ska skicka skrivelsen till 
samhällsplaneringsnämnden angående tillgängligheten. Nämnden har tillsynsansvar i 
frågor som berör tillgänglighet till platser där allmänheten har tillträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Reumatikerförbundet anmäler behov av en skrivelse till fastighetsägaren vid 
Stortorget angående dörröppnare till butikerna. När kommunen ordnar ramper till 
dörrarna är det viktigt att alla också kan komma in i butikerna på ett smidigt sätt. Den 
som har svaga händer (t.ex. reumatiker) eller använder hjälpmedel t.ex. kryckor, 
rullator, rullstor m.m. har svårt att öppna dörrarna. Därför behövs dörröppnare som 
hjälp.  Sekreteraren har skickat skrivelsen 2015-12-29 samt 2016-03-03 till  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-26 6(8) 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
fastighetsägaren Pettersson & Son. 
 
 

Tillgänglighetsfrågor 

 

§ 18 Tillgänglighet i Bandyhallen, Stinsen Arena 

Maggie Tufvesson, DHR, informerar om att hon har varit i kontakt med Tomas 
Hanzén, anläggningschef på Stinsen Arena. Rampen är beställd och ska vara klar till 
bandysäsongen.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nealy Ovesson, sekreterare i KRF har den 5 februari 2016 varit i kontakt med Tomas 
Hanzén, anläggningschef på Stinsen Arena, som informerade om att han ska ta reda 
på vilken sida som rampen behövs och ber att få återkomma under vecka sex. 
Ledamot Maggie Tufvesson föreslår att hon ska kontakta Tomas Hanzén för 
rundvandring på Stinsen Arena. 
 
 
§ 19 Sinusplattor – framkomlighet på torgdagar 

Nealy Ovesson, sekreterare i KRF, har den 25 maj 2016 varit i kontakt med Hasse 
Eriksson, torgansvarig, som informerade om de på grund av utrymmesbrist måste ha 
sina stånd på trottoarerna på ledstråken för att alla ska få plats. Hasse Eriksson är 
medveten om att det vid torgdagar blir problematiskt för synskadade personer då alla 
stånden står på ledstråken. Hasse Eriksson informerade om att tekniska 
serviceförvaltningen sätter upp en grind för att stänga av gatan i början av trottoaren 
från Nilssons Blomsterhandel till Nordea för att undvika att synskadade riskerar att 
utsättas för olyckor. En ledamot framhåller att samtliga ledamöter bör tänka extra på 
att man ska låta varandra tala till punkt.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ta med synpunkten till kommande möten.  
 
 

§ 20 Handikappstoaletternas öppettider 

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. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren för KRF skickar skrivelsen till tekniska serviceförvaltningen 
med önskemål om att den allmänna toaletten på Stadsparken ska vara öppen till och  
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med klockan 00.00. 
 
§ 21 Stortorgets södra del – Är arbetet slutbesiktat? 

Nealy Ovesson, sekreterare i KRF, har den 23 maj 2016 fått svar från tekniska 
serviceförvaltningen om att Stortorgets södra del är slutbesiktad. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 

Övriga Frågor 
 

§ 22 Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning 

Nealy Ovesson informerar om att en hörselslinga kommer att monteras i ett av de 
nya konferensrummen. Det är oklart när det ska vara färdigt. Det kommer att finnas 
en mobil utrustning med mikrofoner och hörlurar till 10 personer. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det är naturligtvis av största vikt att hörselskadade ledamöter som deltar i 
kommittémöten och liknande arrangemang, skall kunna höra och delta i debatten på 
samma villkor som normalhörande. För att detta skall vara möjligt räcker det inte 
med enbart hörselslinga, alla som vill yttra sig behöver tillgång till mikrofon. Numera 
finns system som möjliggör detta. Förslag på inköp av detta system och installation i 
första hand på konferenslokal Rang. 
 
 
§ 23 Tillgång till mitt Nässjö, kulturhusets utbud ska finnas tillgänglig 

för synskadade på CD anpassade för Daisy spelare 

Inget svar har inkommit från kultur och fritidsförvaltningen. Samtliga ledamöter 
föreslår att sekreteraren skriver till denna mening i alla skrivelser ”Vi vill ha svar 
senast 2016-09-01”. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren skriver till denna mening i alla skrivelser ”Vi vill ha svar 
senast 2016-09-01”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sekreteraren har den 15 september 2015 varit i kontakt med Sofia Johnsson, 
evenemangschef på kultur- och fritidsförvaltningen, som informerade om att det för 
tillfället inte finns tillgång till höstens program på Pigalle för synskadade. Sekreteraren 
har den 14 april 2016 skickat skrivelsen till Sofia Johnsson, evenemangschef. 
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§ 27 Mötet avslutas 

 

§ 24 Refuger vid övergångsställen 

 
Sekreteraren har varit i kontakt med Alexander Ivanovic som informerade om att  
refugen på Bandygatan ska åtgärdas. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
§ 25 Information från nämnderna 

Anders Hansen, socialnämnden informerar om tertialrapporten och enligt prognosen 
går socialförvaltningen under 2016 minus med 4,5 miljoner kronor. Socialnämnden 
har fattat beslut om bidrag till föreningar och ett schablonbidrag på 5000 kronor per 
förening. Anders Hansen informerar även om att Nedre Skolgången blir 
ersättningslokal istället för Träffpunkten. Lokalens maxkapacitet är 10 personer. 
Servicebostaden på Brogatan är färdig för inflyttning i alla lägenheterna. 
 
Håkan Gustafsson, samhällsplaneringsnämnden informerar om att nämnden har 
beviljat bygglov för Lövhult. Håkan Gustavsson informerar även om att det är 
planerat att nämnden tillsammans med Linden ska bygga lägenheter vid Netto i 
Nässjö. 
 
En av ledamöterna informerar om att tillgängligheten i Nässjö stad för personer med 
funktionshinder är ett föredöme eftersom Nässjö ligger bättre till än Jönköping när 
det gäller tillgänglighet.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
§ 26 Staket på bryggan – Saknas rakt fram mot vattnet. Estetik 

förhindrar säkerheten. 

Några av ledamöter informerar om att bryggan inte är tillgänglig för alla eftersom det 
saknas skyddsanordning rakt fram mot vattnet. För att förhindra olyckor för 
rullstolsburna, synskadade med flera föreslår KRF en säkerhetsåtgärd i form av en 
hög kant rakt fram på bryggan. Ledamöterna föreslår att KRF ska bjuda in personal 
från tekniska serviceförvaltningen för diskussion kring skyddsanordning på bryggan. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att bjuda in personal från tekniska serviceförvaltningen för diskussion kring 
skyddsanordning på bryggan. 
 
 
 


