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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 

 

 
Plats och tid Socialförvaltningen, Nässjö klockan 14.00–16.20 
 
Beslutande Ronnie Johansson (C), Ordförande 

Anders Hansen (SAFE), Socialnämnden 
Håkan Gustafsson (S), Samhällsplaneringsnämnden  
Hans-Olav Austli (S), Barn och utbildningsnämnden 
Kenny Jönsson (V), Kultur och fritidsnämnden 
Anette Pettersson, Neuroförbundet  
Berit Andersson, Synskadades riksförbund (SRF) 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) 
Jan-Åke Nord, Riksförbundet social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby-
RSMH-ENA 
  

Övr. deltagare se nästa sida 

 
 
   

  

Justering Socialförvaltningen 2015-12-15 Paragraf 25-33 
 
Sekreterare _________________________________ 
 Nealy Ovesson 
 
Ordförande _________________________________ 
 Ronnie Johansson 
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Övr. deltagare Arne Brorson, Astma/Allergiföreningen, ersättare 
                              Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet, ersättare 
                              Ronald Sjölin, Hjärt- och lungsjukas förening, ersättare 
                              Susanne Almers, Projektledare Region Jönköpings län 15.20–15.50 
                              Camilla Nord, Avdelningschef funktionshinderomsorg 
                              Jarl Edlund, Avdelningschef kvalitet och utveckling 
                              Nealy Ovesson, Sekreterare 
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  § 25 Ändring av föredragninslistan  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor föreslås besluta att lägga till följande 
ändring i föredragningslistan, punkt 5.4 ”Samhällsplaneringsnämnden informerar” 
behandlas efter punkt 5.3 ”Skrivelse angående Dörröppnare på Sandsjöbadens 
Wärdshus” samt punkt 5.5 ”Information från Susanne Almers, Projektledare Region 
Jönköpings län” behandlas efter punkt 5.4 samhällsplaneringsnämnden informerar”.  

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att godkänna ändringen i 

föredragningslistan. 
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§ 26 Förvaltningen informerar om äldreomsorgsveckan. 

 
26.1 Äldreomsorgsveckan 

Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg, informerar om 
äldreomsorgsveckan som kommer att hållas vecka 47 i Nässjö med kransorter. Hela 
programutbud finns på Nässjö kommuns hemsida, se bifogad länk nedan. På torsdag 
den 19 november hålls äldremässan ”Lust till livet – Hela livet”. Mässan kommer att 
pågå hela dagen med information, aktiviteter och föreläsningar.  
Korta informationsföreläsningar på 10 till 15 minuter och en föreläsning med 
Katarina Hulting; ”Våga leva ditt liv, det är aldrig försent” kommer att hållas.  
För information om äldreomsorgsveckan, se bifogad länk 
http://www.nassjo.se/Kommuninvaanare/Omsorg-och-stoed/Aeldre 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
§ 27 Synpunkter på habiliteringsersättning 

 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar om förslaget att ersättningen ska vara 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) samt att man ska höja dagsersättningen och 
halvdagsersättningen till det dubbla av dagens nivåer, en dagsersättning på 23 kronor 
och en halvdagsersättning på 11.50 kronor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jarl Edlund, avdelningschef, informerar om att Socialförvaltningen har fått i uppdrag 
från Socialnämnden att inkomma med förslag på habiliteringsersättning. 
Socialförvaltningen har flera förslag till beslut och vill gärna inhämta kommunala 
rådet för funktionshinderfrågors synpunkter på habiliteringsersättningen.  
Alla ledamöterna är eniga om att ersättningen ska vara lika för alla oavsett om man 
har ett beslut enligt LSS eller ett beslut enligt SoL. Man ska ta hänsyn till 
transportkostnader och matkostnader. I slutändan betalar man mer i kostnader än 
man får tillbaka i ersättning. Det är viktigt att ta hänsyn till andra bidrag såsom 
sjukersättning och bostadstillägg så att dessa inte påverkas av höjningen av 
ersättningen samt vilket belopp Skatteverket anser är skattepliktigt.  
 
 
 
§ 28 Uppdatering av handikappsguiden för Nässjö stad 

Samtliga ledamöter tycker att handikappsguiden för Nässjö stad är bra men att den 
behöver en uppdatering. Håkan, samhällsplaneringsnämnden, informerar om att 
samhällsplaneringsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett stöddokument för 
tillgängligheten utifrån enkelt avhjälpta hinder. Ett förslag är en app för 
handikappsguiden som man med lätthet ska kunna komma åt via mobiltelefon och 
surfplatta. Camilla Nord informerar om tillgänglighetsguiden på kommunens hemsida 

http://www.nassjo.se/Kommuninvaanare/Omsorg-och-stoed/Aeldre
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som underlättar för personer med funktionsnedsättning att få en överblick över 
tillgängligheten i lokaler och verksamheter. Det är informationsavdelningen som har 
ansvar för tillgänglighetsguiden. Ledamöterna föreslår att KRF ska bjuda in någon 
från informationsavdelningen som kan komma och informera om 
tillgänglighetsguiden.   
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att bjuda in personal från informationsavdelningen till nästa möte för 
information om tillgänglighetsguiden. 
 
 
  

§ 29 Skrivelser 
 
29.1 Inbjudan till samråd: Fördjupad översiktsplan för Nässjö stad 

Samtliga ledamöter tycker att KRF ska lägga till en punkt i skrivelsen till 
samhällsplaneringsnämnden. Punkten som ska läggas till är ”För att underlätta för 
personer med funktionsnedsättning föreslår KRF att vid passager och korsningar 
skall man följa efter Synskadades Riksförbunds policydokument om tillgänglig och 
användbar närmiljö, se bifogat dokument”.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren för KRF ska skicka skrivelsen med synpunkter till 
samhällsplaneringsnämnden tillsammans med policydokument från Synskadades 
riksförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har den 30 september 2015 fått en 
inbjudan om att lämna synpunkter på samrådsredogörelse för fördjupad översiktsplan 
för Nässjö stad senast den 11 november 2015.  
Sekreteraren har den 1 oktober 2015 varit i kontakt med ansvarig handläggare Sofie 
Frankzén som har beviljat KRF förlängning till och med den 13 november för 
inlämning av synpunkter. 
 
 
 
 29.2 Automaterna på Höglandssjukhuset 

Svar har inkommit på skrivelsen till Region Jönköpings län om förslag på ett varierat 
utbud av näringsrikt tilltugg i Höglandssjukhusets automater. Flera av ledamöterna 
tycker att utbudet fortfarande är för litet och önskar fler mättande tilltugg i 
automaterna.  
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att sekreteraren för KRF ska skicka skrivelsen till Linnéa Andersson, Region 
Jönköpings län. 
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Sammanfattning av ärendet 

DHR anmäler behov av skrivelse till Region Jönköpings län om förslag på ett varierat 
utbud av näringsriktigt tilltugg i Höglandssjukhusets automater. Dessa automater 
ersätter Cafeterian som stängts. DHR har framställt en skrivelse som det inte finns 
några synpunkter på men man vill ha hjälp med att skicka den så att den kommer till 
rätt mottagare. Sekretaren har skickat skrivelsen till Region Jönköpings län den 29 
september 2015. 
 
 
 
29.3 Skyddsanordning vid entré till Sandsjö Wärdshus 

Svar från samhällsplaneringsnämnden har inkommit den 15 oktober. 
Samhällsplaneringsnämnden informerar om att det inte finns några föreskrifter eller 
råd i Boverkets föreskrifter till plan- och bygglagen BFS 2013:9 HIN 3 om att pollare 
måste sättas upp vid trappor. Samhällsplaneringsnämnden har därför inget stöd för 
att kräva att en sådan pollare sätts upp vid entrén till Sandsjö Wärdshus.  
Samtliga ledamöter är missnöjda över beslutet och anser att en pollare är enkelt 
avhjälpt hinder och föreslår att KRF ska skicka en skrivelse med förslag om att en 
pollare ska anses som ett enkelt avhjälpt hinder. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 

beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att skicka skrivelse till 

Samhällsplaneringsnämnden.  
 
Sammanfattning 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. 
 
 
 
29.4 Samhällsplaneringsnämnden informerar 

Håkan informerar om hållbar stadsutveckling där Samhällsplaneringsnämnden 
inventerar fysisk tillgänglighet utifrån enkelt avhjälpta hinder i en sektion av Nässjös 
stadskärna samt i ett kransortscentrum. Nässjö kommun har beviljat miljöanslag för 
att rusta upp kransorter och hittills har man rustat upp i Bodafors, Forserum samt 
påbörjat arbetet i Anneberg. Samtliga ledamöter föreslår Anneberg som 
kransortscentrum för enkelt avhjälpta hinder. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 

beslutar att välja Anneberg som kransortscentrum för enkelt avhjälpta hinder. 
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29.5 Information från Region Jönköpings län 

 Susanne Almers, projektledare från Region Jönköpings län, informerar om det 
pågående projektarbetet inom rehabilitering. Regionen vill slå ihop 
rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping, Värnamo och Eksjö till en gemensam 
avdelning för att rehabiliteringen ska blir mer likvärdig i länet.  
I dagsläget ligger ansvaret för bassängen på Höglandssjukhuset i Nässjö på 
Geriatriska rehabiliteringskliniken i Eksjö. Bassängen kommer att få vara kvar på 
Höglandssjukhuset i Nässjö. Tanken är att den nya avdelningen ska ansvara för 
bassängen på Höglandssjukhuset i Nässjö och rekryteringen för chefspositionen för 
den nya avdelningen är påbörjad. Enligt regionfastigheter ska man etablera en 
förskola med 70 barn på hus nummer 05, på våning 4, samma plan som 
kontaktcenter 1177. Neuroförbundet framför att de har sin neurologiska 
rehabiliteringsavdelning på våning 5 men att de delar ingång med förskolan.  
Barn, föräldrar och personal kommer att röra sig på våningsplanet och grus kommer 
att hamna på golvytorna och utgöra en stor halkrisk för personer med nedsatt 
gångförmåga och balans. Eventuellt kan även ljudnivån från 70 barn vara ett 
bekymmer för en del patienter med neurologiska skador eller sjukdomstillstånd som 
kan vara ljudkänsliga. Neuroförbundet är missnöjda med att kommunen har fattat 
beslutet utan att ta reda på hur det påverkar befintlig verksamhet. 
  
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
 
 
29.6 Staketen runt Espresso Houses uteservering i Nässjö 

Svar från Jernhusen har inkommit den 7 oktober 2015. Jernhusen informerar om att 
man har åtgärdat problemet genom att flytta på ledstråken vid Espresso House 
utanför stationen i Nässjö. 
  
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Espresso House har sin utservering där staketen står på ledstråken vid stationen i 
Nässjö vilket försvårar för synskadade att kunna orientera sig problemfritt.  
Ledstråket är gjort av sinusplattor som leder vägen för dem som är synskadade. 
Sekretaren har skickat skrivelsen till fastighetsägaren Jernhusen den 29 september 
2015. 
 
 
 

§ 30 Tillgänglighetsfrågor 
 

30.1 Dörröppnare till butikerna vid Stortorget 

Samtliga ledamöter är eniga om att dörröppnare ska installeras på räcken och inte vid 
dörrarna till lokalerna. Detta gäller Fonus, Pizzeria Jamaica och Nilssons 
blomsternhandel.  
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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 och 
butiksägarna.  
 
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, rullstol m.m. har svårt att öppna dörrarna. Därför behövs dörröppnare som 
hjälp. 
 
 
30.2 Uppföljning av arbetet vid Stortorget 

Det är gatsten överallt. Ramperna är smala. Samtliga ledamöterna är eniga om att 
vänta tills arbetet vid Stortorget är klart innan frågan tas vidare. 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att vänta tills arbetet vid Stortorget är klart innan frågan tas vidare.  
 
 
 

§ 31 Övriga frågor 
 

31.1 Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning 

Jarl Edlund informerar om att Socialförvaltningen kommer att beakta hörslinga som 
ett hjälpmedel och kommer att ta frågan vidare till tekniska förvaltningen som är 
fastighetsägaren för vidare handläggning av ärendet.  
 
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.  
 
 
31.2 Tillgång till Pigalles programblad på Nässjös hemsida för 

synskadade 

Samtliga ledamöter tycker att det är beklagligt att Pigalles programblad inte är 
tillgänglig för alla. Ett förslag är att spela in Pigalles programutbud på en cd-skiva.  
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att lyfta frågan till nästa år. 
 
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.  
 
 
31.3 Förslag till KRF:s mötesdatum för 2016 

 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att mötesdatum fastställs till 25 februari, 26 maj, 8 september och 10 
november. Klockan 14.00 - 16.00. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på mötesdatum för 2016 är den 25 februari, 26 maj, 8 september och 10 
november. Klockan 14.00 - 16.00 
 

 

§ 32 Meddelande/skrivelser 
 

32.1 Information från nämnderna 

 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anders Hansen informerar om att man ska ansöka senast den 31 mars nästa år 
gällande bidrag till föreningar och anslag till sociala organisationer. Han framför att 
en förening kan ansöka både om föreningsbidrag och anslag till sociala 
organisationer. Ansökshandlingar kommer att finnas på Nässjö kommuns hemsida, 
nassjo.se/foreningsbidrag. Socialnämnden kommer att behandla alla ansökningar i 
nämnden i maj.  
Anders informerar om pågående insatser inom funktionshinderomsorgen från den 30 
september 2015 enligt socialnämndens verksamhetsuppföljning. 
Totalt är det 454 pågående insatser enigt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Insatserna är fördelade inom ledsagning, daglig verksamhet, 
korttidsboende för barn, serviceboende, gruppbostad samt personlig assistans.  
Totalt är det 361 pågående insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), fördelade inom 
kontaktperson, dagverksamhet, bostad med särskild service samt boendestöd. 
 
 

§ 33 Mötet avslutas. 
 


