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Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 

Plats och tid 4 februari 2019 klockan 15.30-17.30 i Ingenjören, Nässjö.  
 

Beslutande Ronnie Johansson (C), ordförande   
 Conny Dahnson (KD), samhällsplaneringsnämnden 
 Johan Slättberg (S), kultur- och fritidsnämnden 
 Patric Cronwall (S), tekniska servicenämnden 
 Helen Stolper (S), barn- och utbildningsnämnden 
 Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
 Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) 
 Anette Pettersson, Neuro 
 Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) 

Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) 
 

Övr. deltagare Helena Bergman (M), samhällsplaneringsnämnden, ersättare 
 Arne Brorson, Astma/Allergiföreningen, ersättare 
 Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet, ersättare 
 Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg 
 Jonas Almgren, ekonomi- och planeringschef, § 4  
 Nealy Ovesson, sekreterare 
 

 
 
 
 

Justering Socialförvaltningen den 7 mars 2019 Paragraf 1-12 

 

Sekreterare  
 Nealy Ovesson 

 

Ordförande 
 Ronnie Johansson 

 

Justerare 
 Maggie Tufvesson 
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 § 1 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att fastställa 
föredragningslistan med följande ändringar, punkt 10 ”Information om införande 
av nytt verksamhetssystem” utgår. Punkt 7 ”Information om resultat av 
brukarundersökning för funktionshinderomsorgen” behandlas efter punkt 9 ”Ny 
servicebostad för intellektuellt och fysiskt funktionshindrade”.  
Två extra ärenden tillkommer, ena om snöröjningen och behandlas under punkten 
övriga frågor. Det andra om färdtjänst och behandlas under punkten 
färdtjänstfrågor. 

  
 
 

________________ 
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§ 2 

 

Val av vice ordförande i rådet 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Till vice ordförande i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor för 
mandatperioden 2019-2022 utses Maggie Tufvesson, förbundet för ett samhälle 
utan rörelsehinder (DHR). 

  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) ska 
rådet själva utse en vice ordförande. Vice ordförande bör utses bland företrädarna 
för handikapporganisationerna. 

 
 

________________ 
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§ 3 

Val av två ledamöter till rådets utskott 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Till utskottet i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor för mandatperioden  
2019-2022 utses två ledamöter, Maggie Tufvesson, förbundet för ett samhälle utan 
rörelsehinder (DHR) och Anette Pettersson, Neuro. 

  

Sammanfattning av ärendet 
 Enligt reglementet för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) ska 
rådet själva utse ett utskott som består av rådets ordförande samt två ledamöter 
från handikapporganisationer.  
  
 

 
 

________________ 
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§ 4 

 

Förändrad debiteringsmånad för avgifter 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Almgren, ekonomi- och planeringschef, redogör ärendet på storskärm.  
I samband med byte av verksamhetssystem från Treserva till Combine i juni 2019 
kommer debitering av avgifter för omsorg och kost att ske med en månads 
fördröjning mot tidigare två månader. 
En omedelbar övergång från det ena till det andra systemet skulle innebära att 
brukarna i juli skulle få två debiteringar en för maj och en för juni. 
För att hantera detta skulle maj månadsdebitering kunna delas upp på 
månadsdebiteringarna juni-december 2019. 
Detaljförslaget bör utformas i nära samverkan med det kommunala pensionärsrådet 
och det kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 
Kommunikation till samtliga brukare måste ske med god framförhållning. 
 
 
 
 
________________ 
 

  



    

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
6 (15) 

Sammanträdesdatum 

 2019-02-04 

 

 
 
 
 
Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 5 

 

Lokaler för servicebostäder som ersättning för 

Vattenverksgatan och Rosengatan 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshindersomsorg redogör för ärendet på 
storskärm. Ny servicebostad för personer med psykisk funktionsnedsättning som 
ersättning för ordinärt boende på Rosengatan. Den nya servicebostaden ska byggas 
på folketsparksområdet i Nässjö på tomt benämnd ”Chokladhjulet” med inflyttning 
december 2019. 

 
Ny servicebostad för personer med psykisk funktionsnedsättning som ersättning 
för den tillfälliga servicebostaden på Vattenverksgatan ska inrättas 2020 för att 
uppnå gällande riktlinjer, föreskrifter och lagkrav samt för att tillgodose den 
förväntade volymökningen.   

 
 
 
________________ 
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§ 6 

 

Ny servicebostad för intellektuellt och fysiskt 

funktionshindrade 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshindersomsorg redogör för ärendet på 
storskärm. Ny servicebostad för personer med intellektuell och  
fysiskfunktionsnedsättning ska inrättas år 2020.  

 
Helena Bergman, samhällsplaneringsnämnden önskar att få svar på skillnaden 
mellan en gruppbostad och en servicebostad. 
Camilla Nord uppger att en gruppbostad är en bostad med särskild service som är 
avsedd för ett begränsat antal personer som har omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov varav servicebostad är en mellanform mellan en egen lägenhet i 
det ordinarie bostadsbeståndet och en lägenhet i en gruppbostad. 
 
 
________________ 

  



    

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
8 (15) 

Sammanträdesdatum 

 2019-02-04 

 

 
 
 
 
Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 7 

 

Information om brukarundersökning för 

funktionshinderomsorgen  

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Christina Nilsson, utvecklingsledare, redogör ärendet på storskärm. 
Brukarundersökningen genomfördes under september-oktober 2018. Alla brukare 
inom funktionshinderomsorgen erbjöds att delta i undersökningen. Svarsfrekvensen 
var 82% och resultatet grundar sig på 424 besvarade enkäter. Besvarandet görs via 
enkätsystemet pict-o-stat som har talsyntes, bilder och kan anpassas till varje 
respondent. Även i år har en grupp brukare ur ett av brukarråden, ambassadörerna, 
varit mycket engagerade med påminnelser och stöttning för att så många som 
möjligt ska ta chansen och vara delaktiga i undersökningen. 
 
Resultatet visar på många nöjda brukare men också på flera områden och delar av 
verksamheten där kvalitetsförbättringar behöver ske. Funktionshinderomsorgens 
gemensamma förbättringsområde är att förbättra kommunikationen utifrån 
resultatet på förståelsefrågorna. För varje verksamhetsområde och grupp finns 
specifika förbättringsområden.  

 
Helena Bergman, samhällsplaneringsnämnden, önskar att få svar på om det ställs 
krav på teckenspråkskunskaper vid anställning av personal inom gruppbostad.  
Camilla Nord uppger att de flesta har någon form av teckenspråkskompetens. 
 
Gert Iwarsson (FUB), önskar att få svar på om socialförvaltningen i Nässjö 
kommun har svårt att behålla sin personal inom funktionshinderomsorgen. 
Camilla Nord uppger att socialförvaltningen inte har haft detta problem på grund 
av att det är bättre lönenivå i Nässjö.  

 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), önskar att få 
svar på om socialförvaltningen kommer att prioritera gruppen sysselsättning enligt 
socialtjänstlagen (SoL) på grund av det sämre resultatet för 2018. 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshinderomsorg, uppger att 
socialförvaltningen ska arbeta vidare med grupper som har sämre resultat för 2018.  
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§ 7, forts. 

 
Christina Nilsson, utvecklingsledare, uppger att gemensamma förbättringsområden 
har även i år fokus på förbättrad kommunikation utifrån förståelsefrågorna, ” 
förstår du vad personalen menar” och den nya frågan ” förstår personalen vad du 
menar”. 
 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), önskar 
att få reda på om det är någon skillnad mellan grupperna gruppbostad och 
servicebostad gällande dokumentation av genomförandeplaner och individuella 
planer. 
Christina Nilsson uppger att det finns mer dokumentation för gruppen 
gruppbostad än för servicebostad. 
 

 
________________ 
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§ 8 

 

Ansvar för prövning av parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att skicka en skrivelse till tekniska 
serviceförvaltningen med en begäran om utlämning av anvisningar som ligger till 
grund för bedömning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshinderomsorg uppger att av 
sammanträdesprotokollet från mötet med Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF) den 23 oktober 2018 framkom det att KRF har väckt 
frågan till socialnämnden om bedömning av parkeringstillstånd. KRF anser att det 
standardiserade gångtestet ger en felaktig bedömning då testet genomförs inomhus 
på plan mark.  
Socialförvaltningen har gått igenom tekniska servicenämndens och socialnämndens 
reglementen med tillhörande delegationsordningar och funnit att 
kommunfullmäktige har fördelat ansvaret för parkeringstillstånd till tekniska 
servicenämnden. Bedömning av parkeringstillstånd är direkt sammankopplat till 
själva beslutsfattandet och det är olämpligt att särskilja det. Socialnämnden bedöms 
inte vara lämplig att hantera parkeringstillstånd för rörelsehindrade då frågan är 
kopplat till ansvar för kommunens gator, vägar, torg, parker, lekplatser, 
parkeringsplatser och övrig offentlig plats där tekniska servicenämnden är 
huvudman. Socialförvaltningen anser inte att någon förändring av 
ansvarsförhållandet bör ske. Oenigheten i frågan om själva bedömningsförfarandet 
bör istället lösas i ett samrådsförfarande mellan tekniska servicenämnden och 
aktuella organisationer. 
 
Anette Pettersson, Neuro, uppger att det är skillnad att genomföra gångtestet på 
plan mark inomhus än utomhus på tex. gatstenar. 
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), uppger 
att det är dagsformen som avgör om personen orkar genomföra gångtestet eller ej. 
 
Gert Iwarsson, uppger att gångtestet bör vara individanpassat. 
 
Helena Berman, samhällsplaneringsnämnden, önskar att få reda på vem som 
bedömer gångtestet. 
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§ 8, fors. 
 
Anette Pettersson uppger att läkarintyget utfärdas av en läkare med 
specialistkompetens inom psykiatri. 
 
Conny Dahnson, samhällsplaneringsnämnden, uppger att Tekniska 
serviceförvaltningen beslutar enligt riktlinjerna eftersom parkeringstillståndet gäller 
för hela Europa. 
 
Helen Stolper, barn- och fritidsnämnden, uppger att utförandet av gångtestet är en 
kränkande särbehandling mot den enskilde.  
 
De flesta ledamöterna är eniga om att gångtestet ger en felaktig bedömning då 
testet genomförs inomhus på plan mark. Istället bör helheten tas med vid 
bedömningen av parkeringstillståndet. 
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), framför 
att denna fråga bör behandlas på en högre instans. 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshinderomsorg, uppger att frågan borde 
hanteras inom tekniska serviceförvaltningen. 
 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), föreslår 
att rådet ger sekreteraren i uppdrag att skicka en skrivelse till tekniska 
serviceförvaltningen med en begäran om utlämning av anvisningar som ligger till 
grund för bedömning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.  
 
 

 
________________ 
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§ 9 

 

Dörröppnare på Trend by Habibson & Hemmastil 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att avvakta med denna fråga tills nästa möte. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Sekreteraren har den 4 februari 2019 har varit i kontakt med Jan-Erik Falk, 
fastighetsansvarig på SML fastigheter, som uppgav att installation av automatisk 
dörröppnare på Trend by Habibson & Hemmastil kommer att ske senast under 
sommaren i år. 
 
Ett förslag är att avvakta med denna fråga tills nästa möte. 
 

 
 
________________ 
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§ 10 

 

Snöröjning 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att skicka en skrivelse till tekniska 
serviceförvaltningen angående snöröjningen. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), framför 
att snöröjningen inte har fungerat bra i Nässjö kommun. Det finns snövallar, 
främst på parkeringsplatser, på trottoarer och framför publika lokaler. Detta är ett 
återkommande problem eftersom rådet tidigare år har gjort felanmälan till tekniska 
serviceförvaltningen.  
 
Ett förslag är att ge sekreteraren i uppdrag att skicka en skrivelse till tekniska 
serviceförvaltningen gällande snöröjningen. 
 
 
________________ 
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§ 11 

 

Habiliteringsersättning 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att skicka en skrivelse till kommunfullmäktige 
och efterfråga svar på varför LSS-utjämningen som är avsedd för socialnämndens 
verksamhet ska hamna hos kommunfullmäktige. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), är missnöjd 
över att höjningen av habiliteringsersättningen endast gäller för 2018. 
 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshindersomsorg, uppger att den tillfälliga 
höjningen av habiliteringsersättning beror på statsbidraget som är ett 
engångsbelopp. Socialförvaltningen har inget utrymme i budgeten för höjningen av 
habiliteringsersättningen.  
 
Samtliga ledamöter är missnöjda över att höjningen är tillfällig och 
habiliteringsersättning åter är på den lägre nivån, 11,50 kronor för halvdag och  
23 kronor för heldag. 
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), uppger 
att den lägre habiliteringsersättningen inte täcker transportkostnaderna. 
 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) önskar 
att få en fördjupad redogörelse för budgetunderskottet på  
45 miljoner kronor som avser funktionshinderomsorgen i Nässjö. 
Camilla Nord uppger att underskottet delvis beror på Försäkringskassans striktare 
bedömning gällande personlig assistans samt att socialförvaltningen har en tillfällig 
gruppbostad på Vattenverksgatan som inte är budgeterad än. 
 
Anette Pettersson, Neuro, föreslår att rådet ger sekreteraren i uppdrag att skicka en 
skrivelse till kommunfullmäktige och efterfråga svar på varför LSS-utjämningen 
som är avsedd för socialnämndens verksamhet ska hamna hos kommunfullmäktige. 
 
________________ 
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§ 12 

 

Färdtjänstfrågor 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), 
informerar om att samtliga färdtjänstchaufförer är väldigt tillmötesgående och är 
bra på att meddela eventuella förseningar i god tid.  
 
Anette Pettersson, Neuro, uppger att det tyvärr uppstår problem i samband med 
färdtjänstresor och att det händer att chaufförerna spänner fast personer som sitter 
i rullstol på fel sätt.  
 
 
________________ 

 


