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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 

Plats och tid 23 oktober 2018 klockan 15.00-17.00 i Ingenjören, 
Socialförvaltningen.  

 

Beslutande Ronnie Johansson (C), ordförande  
 Anders Hansen (SAFE), socialnämnden  
 Håkan Gustafsson (S), samhällsplaneringsnämnden 
 Kenny Jönsson (V), kultur- och fritidsnämnden 
 Sanna Bjelke (M), tekniska servicenämnden 
 Patric Cronwall (S), barn- och utbildningsnämnden 
 Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB),  
 § 50-52 
 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), 50-59 

 

Övr. deltagare Arne Brorson, Astma/Allergiföreningen 
 Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet 
 Mats Pettersson, socialchef, § 50-51 
 Jon Rydholm, avdelningschef myndighetsutövning, § 50-51 
 Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg 
 Jennie Sandh, socialt ansvarig socionom, § 52 
 Nealy Ovesson, sekreterare 
 

 
 
 
 

Justering Socialförvaltningen den 26 november 2018 Paragraf 50-62 

 

Sekreterare  
 Nealy Ovesson 

 

Ordförande 
 Ronnie Johansson 

 

Justerare 
 Anette Pettersson 
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 § 50 

 

Ändringar i föredragningslistan 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Punkt 2.3 ”Information om införande av nytt verksamhetssystem” utgår.  
Två extra ärenden tillkommer, ett om information om bedömning av 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade och ett om information om Jönköpings 
länstrafiks avvikelserapport. De behandlas i den ordningen under punkten övriga 
frågor.  

  
 
 

________________ 
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§ 51 

 

Handlingsplan för ett självständigt liv 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Mats Petersson, socialchef, informerar att med anledning av socialnämndens 
prognostiserade underskott för år 2018 har socialförvaltningen gett 
revisions- och rådgivningsföretaget KPMG i uppdrag att genomlysa 
funktionshinderomsorgens verksamhet utifrån myndighetsutövningen och 
verkställigheten.  

 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshinderomsorg och Jon Rydholm, 
avdelningschef för myndighetsutövning, redogör för ärendet på storskärm.  
Jon Rydholm uppger att syftet med ”Ett självständigt liv” är att arbetssätt, 
förhållningssätt och stöd alltid ska ge brukaren bästa möjliga förutsättningar att nå 
sin optimala nivå av självständighet. Arbetet fokuseras kring följande 
huvudområden; självständighet i ordinärt boende, självständighet i särskilt boende, 
självständighet inom arbete och sysselsättning samt socialnämndens styrning och 
vägledning i form av riktlinjer. En ekonomisk potentialanalys finns med efter varje 
huvudområde.  

 
Jon Rydholm uppger att KPMG har analyserat socialförvaltningens riktlinjer 
inom funktionshinderomsorgen och gett rekommendationer på vissa revideringar. 
Gällande riktlinje för personlig assistans har KPMG rekommenderat 
socialförvaltningen att göra en översyn av det nuvarande arbetssättet vid 
Försäkringskassans avslag på personlig assistans. Socialförvaltningens workshop 
och analys har resulterat i att denna riktlinje ska ha fokus på att socialförvaltningen 
inom tre månader ska genomföra en fördjupad utredning vid alla ansökningar 
orsakade av Försäkringskassans avslag för personer med personlig assistans. I 
avvaktan på detta fattas tidsbegränsade beslut som kompenserar upp till 
tidigare nivå om det inte är uppenbart oskäligt.  
 
Jan-Åker Nord, Riksförbundet för social och mental hälsa Eksjö-Nässjö-Aneby,  
(RSMH-ENA) uppger att personal inom olika grupp- och serviceboenden inte 
arbetar aktivt med att uppmuntra brukare till att nå sin optimala nivå av 
självständighet. 
Jon Rydholm uppger att med rätt förhållningssätt ska personal uppmuntra 
brukare till att nå sin optimala nivå av självständighet. För att nå detta mål ska 
medarbetare få kompetensutveckling.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Revision
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Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
önskar att få svar om Nässjö Kommun arbetar enligt Lagen om service och 
stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Riktlinjer gör att bedömningar inte blir 
individuella som LSS anger. 
Jon Rydholm uppger att socialförvaltningens arbetar efter lagen och att riktlinjer är 
arbetssätt utöver lagstiftningen.  
Mats Petersson, socialchef, uppger att socialförvaltningen ska införa individens 
behov i centrum (IBIC) för att säkerställa att den enskilde får rätt beslut om 
insats. 
 
Gert Iwarsson, FUB, önskar att få reda på varför det saknas en individuell plan i 
handlingsplanen. 
Jon Rydholm uppger att socialförvaltningen arbetar med individuella planer och 
dessa har varit en bärande del i arbetssättet för att på ett klokt sätt möta upp 
brukarna och deras behov och önskemål i tidigare verksamhetsförändringar, t.ex. 
vid nedläggning/flytt av grindhem och sjöhem. Socialförvaltningen kan arbeta med 
individuella planer i större utsträckning och informera brukaren om möjligheten. 
Det är sedan upp till brukaren om denne vill att en individuell plan ska upprättas. 
 
Anders Hansen, socialnämnden, uppger att denna handlingsplan bör kopplas 
ihop med boendeplanering inom funktionshinderhinderomsorgen 2019-2025. 
 
Mats Petersson avslutar sammanfattningsvis med att synpunkter ska lämnas in 
skriftligt senast den 1 november till sekreteraren. Beslut i ärendet sker på 
socialnämnden i november. 

 
 

________________ 
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§ 52 

Redovisning av avvikelser och av inkomna 

synpunkter, januari-juni 2018 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Jennie Sandh, socialt ansvarig socionom, redogör för ärendet på storskärm.  
En avvikelserapport ska upprättas då det inträffar en händelse i verksamheten som 
medfört eller som skulle kunnat medföra negativa konsekvenser för 
brukare/klient/patient på grund av brister i verksamheten. Under första halvåret 
2018 har sammanlagt 1932 avvikelserapporter dokumenterats. De flesta 
avvikelserna handlar om fall utan skada och dessa ska alltid rapporteras till 
socialförvaltningen. Läkemedelsavvikelserna handlar mest om att personal har 
glömt att ge medicin till brukare.  
Under första halvåret 2018 har 118 dokumenterade synpunkter inkommit till 
socialförvaltningen varav 16 stycken klagomål på särskilt boende och 20 stycken 
klagomål på hemtjänsten inom äldreomsorgen. 

 
Jennie Sandh avslutar presentationen med förbättringsförslag på två områden som 
socialförvaltningen ska prioritera. Det första är att arbeta med uppföljning av 
avvikelserna och det andra är att samverkan ytterligare måste förbättras inom 
kommunens olika verksamheter för att främja nödvändig helhetssyn med 
brukarfokus.  
 

 
 

________________ 
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§ 53 

 

Dörröppnare på Trend by Habibson & Hemmastil 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Sekreteraren har den 4 september 2018 varit i kontakt Jan-Erik Falk, 
fastighetsansvarig på SML fastigheter, som uppgav att de håller på och byta ut 
fönsterpartier på både Hemmastil och Trend by Habibson för att kunna installera 
en automatisk dörröppnare. I dagsläget är det svårt att installera en automatisk 
dörröppnare på ett glasparti. Det pågår en förhandling mellan SML och 
hyresgästerna/hyresgästförening. Ärendet är under behandling. 
 
 
 
 
________________ 
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§ 54 

 

Sun Rice – Dörröppnaren fungerar ej 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Sekreteraren har den 23 oktober 2018 varit på Sun Rice och testat den automatiska 
dörröppnaren som nu fungerar. 
 
 
 
________________ 
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§ 55 

 

Dörröppnare till Swedbanks inomhus bankautomater 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Sekreteraren har den 4 september 2018 varit i kontakt Jan-Erik Falk, 
fastighetsansvarig på SML fastigheter, som uppgav att SML har haft möte med 
Swedbank som kommer att ta bort de kontantautomater som är belägna inomhus. 
Tanken är att kontantautomaterna ska sitta på utsidan längre ner på gatan. 
 
 
 
________________ 
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§ 56 

 

Placering av skylten för handikappsparkering utanför 

Textilhuset på Rådhusgatan 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, uppger att symbolen för handikappsparkering 
nu har målats på asfalten. 

 
Ordföranden uppger att skylten för handikappsparkering sitter rätt. 
Handikappsparkering gäller 0 – 8 meter efter skylten. 
 
 
 
________________ 
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§ 57 

 

Placering av skylten för handikappsparkering utanför 

Parkgården 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden uppger att skylten för handikappsparkering sitter rätt. 
Handikappsparkering gäller 0 – 8 meter efter skylten. 
 
Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet, uppger att det behövs en 
symbol för handikappsparkering på asfalten utanför Parkgården. 

 
Sanna Bjelke, tekniska servicenämnden, ska ta frågan vidare. 
 
 
 
________________ 
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§ 58 

 

Farthinder på Gamlarpsvägen mellan Bergsgatan och 

Sturegatan saknar vägmarkering 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden uppger att farthindret är välmarkerat. Det finns både skyltar och 
passage från båda håll som varnar för farthindret. 

 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, framför att färdtjänstförare bör vara mer 
uppmärksamma vid detta farthinder. 

 
Ett förslag är att informera alla färdtjänstförare om detta farthinder. 

 
Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund, ska ta frågan vidare till nästa möte 
med Länstrafikens tillgänglighetsråd. 
 
 
 
________________ 
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§ 59 

 

Behov av nedfasning av trottoarkanten vid 

övergångsstället på Mariagatan/Postgatan 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att skicka frågan vidare till tekniska serviceförvaltningen som ansvarar för 
gatufrågor. 

  

Sammanfattning av ärendet 
En medborgare har den 8 oktober 2018 uppmärksammat behov av nedfasning av 
trottoarkanten vid övergångsstället på Mariagatan/Postgatan. Förslaget är att skicka 
frågan vidare till tekniska serviceförvaltningen som ansvarar för gatufrågor. 
 
 
 
________________ 
Beslutet skickas till: 
Tekniska serviceförvaltningen 
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§ 60 

 

Information om bedömning av parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att hos socialnämnden väcka frågan om bedömning av parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade. 

  

Deltar ej i beslutet 
Sanna Bjelke, tekniska servicenämnden, Gert Iwarsson (FUB) och  
Jan-Åke Nordh (RSMH-ENA) deltar inte i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva-Lisa Hellman-Karlsson, Reumatikerförbundet, uppger att det 
standardiserade gångtestet ger en felaktig bedömning då testet genomförs 
inomhus på plan mark. Det är en stor skillnad att vara inomhus på plan mark 
än att vara utomhus på t.ex. gatstenar. Detta går ej att jämföra. 

 
Sanna Bjelke, tekniska servicenämnden, uppger att det inte finns någon lokal 
tillämpning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

 
Håkan Gustavsson, samhällsplaneringsnämnden, föreslår att KRF hos 
socialnämnden väcker frågan för beredning. Frågan borde hanteras av 
socialnämnden. 

 
Sanna Bjelke uppger att det finns delegation och att det inte är upp till 
socialnämnden att avgöra i denna fråga. Det är en högre instans som beslutar 
vilken nämnd som ska hantera denna fråga. 

 
De flesta ledamöter är positiva till förslaget om att hos socialnämnden väcka 
frågan om bedömning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
 
 
 
________________ 
Skickas till:  
Socialnämnden 
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§ 61 

 

Information om Jönköpings länstrafiks 

avvikelserapport 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund informerar kort om 
avvikelserapporten från Jönköpings länstrafik. Av 1000 resor har 9 resor 
rapporterats som avvikelser. 2-3 procent av resorna gäller förseningar. Det är 
främst Keolis och Jönköpings Taxi som avvikelserna gäller. 
 
Karl Erik Persson avslutar sammanfattningsvis att det nu är lättare att nå 
beställningscentralen gällande färdtjänstresor. 
 
 
 
________________ 
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§ 62 

 

Information från nämnderna 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Hansen, socialnämnden, informerar att under år 2018 ska socialnämnden 
genomföra medborgardialog inom funktionshinderomsorgens område avseende 
utvecklingsplan 2019-2025. Syftet med aktuell medborgardialog är bland annat att 
ge möjlighet till inflytande samt att förbättra socialnämndens beslutsunderlag. 
Arbetet med utvecklingsplanen har påbörjats av en arbetsgrupp, som planerar att 
genomföra workshops och fokusgrupper med brukare kring olika frågeställningar. 
Berörda brukarorganisationer, allmänheten och socialnämndens ledamöter planeras 
också att inbjudas till dialogkonferenser. Dessa aktiviteter är ett led i utformandet 
av planen. När ett utkast finns utarbetat till utvecklingsplan är det tänkt att den 
kommer att remissbehandlas på motsvarande sätt som gjordes med 
utvecklingsplanen för äldreomsorgen.  
 
Nässjö kommun har ställt sig bakom ett reviderat avtal mellan Region Jönköpings 
län och länets kommuner som träder ikraft den 1 januari 2019 och som överlåter 
skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård till kommunerna (KomHem-avtal). Ett 
nytt inslag i KomHem-avtalet är att i patientansvarig läkares ansvar ingår att ge stöd 
till kommunens berörda personal i medicinska frågor som är kopplade till enskilda 
patienter. Ansvarig sjuksköterska i kommunen kontaktar läkare som bedömer 
behovet av hembesök. Hemsjukvårdspatienter ska kunna erhålla akuta läkarbesök 
inom fyra timmar i hemmet, dygnet runt.  
 
I socialnämndens budgetuppföljning efter september månads utgång 
prognostiserats ett underskott på 65 miljoner kronor. Inom 
funktionshinderomsorgen prognoseras ett underskott på 33 miljoner kronor. Det 
största underskottet inom funktionshinderomsorgen prognoseras inom personlig 
assistans, 20,6 miljoner kronor. Orsaken är Försäkringskassans striktare 
bedömningar, vilket leder till ökade kostnader i samband med att personer som 
tidigare har fått personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) i avvaktan 
på slutlig prövning nu erhåller personlig assistans enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) som helt finansieras av kommunen. 
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Anders Hansen, socialnämnden, avslutar sammanfattningsvis med att information 
om socialnämndens andra aktuella ärende för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor kommer att behandlas under dagordningens punkt 2, 
”Förvaltningen informerar”. 
 
Anette Pettersson, Neuroförbundet, framför att hon har vid det senaste mötet med 
Länsrådets för funktionsnedsättningar (LFF) har informerat om avveckling av 
varuautomaterna på Nässjö vårdcentrum. LFF ska se över frågan. 
 
 
 
________________ 

 


