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Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 

Plats och tid 27 maj 2019 klockan 15.00-17.30 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 Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg 
 Amanda Rothén, utredare, § 24 
 Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, § 25-28 
 Nealy Ovesson, sekreterare 
 

 
 

Justering Socialförvaltningen den 1 augusti 2019  

Paragraf  23-30 

 

Sekreterare  
 Nealy Ovesson 

 

Ordförande 
 Ronnie Johansson 

 

Justerare 
 Gert Iwarsson 
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§ 23 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att fastställa 
föredragningslistan med följande ändringar, två extra frågor tillkommer. En om 
frågor som har anmälts av ledamöterna och en om tjänsteskrivelser enligt 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De behandlas 
i den ordningen efter punkt 7 ” Budget 2020, ram 2021 och plan 2022”. 

  
 

________________ 
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§ 24 

 

Avtal om personliga ombud 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge Gert Iwarsson (FUB) och Anette Pettersson, Neuro, uppdrag att 
skriva en skrivelse angående detta och därefter skicka skrivelsen till socialnämnden 
via rådets sekreterare. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Amanda Rothén, utredare, redogör för ärendet. Personligt ombud inrättades för att 
tillgodose behovet för personer som står långt från myndigheter, kommunala 
insatser och arbetsmarknaden på grund av grav psykisk funktionsnedsättning. 
Dessa personer slussas runt mellan slutenvård, psykiatri, myndigheter (socialtjänst, 
försäkringskassan etc.) kräver finansiella och personella resurser.  
Lagstiftarens intention med personligt ombud var att kommunen ska ha ett 
samordningsansvar för dessa individer, vilket även är direkt kopplat till ett riktat 
statsbidrag, för uppdraget. Nässjö kommun har valt att ingå i samverkan kring 
personligt ombud med resterande delar av länet. Jönköpings kommun har aviserat 
utträde ur samverkan, vilket har lyft frågan huruvida Nässjö kommun, genom 
socialförvaltningen, ska fortsätta att medverka i arbetet. Frågan har aktualiserats i 
nätverket för länets socialchefer där överenskommelse har slutits att avsluta avtalet 
till 1 januari 2020. 
 
Utifrån rådande budgetläge där socialförvaltningen uppvisar ett kraftigt underskott, 
och att PO-verksamheten inte är lagstadgad, går det därför att göra en besparing på 
ca 300 tkr/år, genom ett utträde. Det är inte heller förvaltningens avsikt att i egen 
regi eller annan samverkan bedriva personligt ombudsverksamhet. Istället får dessa 
individer upprätthålla myndighetskontakt, stöd, hjälp och rådgivning på samma 
premisser som övriga kommuninvånare. 
 
Helen Stolper, barn och utbildningsnämnden, önskar att få veta skillnaden mellan  
Ett personligt ombud och en god man. 
Amanda Rothén uppger att den grundläggande skillnaden är att god man är ett 
juridiskt styrt uppdrag som tillsätts av tingsrätten efter ansökan av den som 
ansökningen gäller eller annan närstående. Personligt ombud är ett uppdrag som 
kan erbjudas via kommunen där den enskilde får hjälp i vardagen att upprätthålla 
kontakt med olika myndigheter och vårdgivare och som även bedriver 
motivationsarbete m.m.  
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§ 24, forts. 

 
Helen Stolper önskar att få svar på om insatsen för personligt ombud är tillfälligt. 
Amanda Rothén uppger att uppdraget som personligt ombud är tidsbegränsad vars 
syfte är att den enskilde ska kunna hantera sina myndighetskontakter på egen hand. 

 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) önskar 
att få svar på vad som kommer att hända med de drabbade när avtalet för 
personligt ombud upphör. 
Amanda Rothén, utredare, uppger att det finns en risk för ökade insatser i form av 
öppenvård för de som blir drabbade av avtalet.  

 
Samtliga ledamöter är missnöjda över förslaget. Det är av största vikt att de som 
blir drabbade får hjälp med sina myndighetskontakter via andra insatser. 
 
Ordföranden föreslår att Gert Iwarsson (FUB) och Anette Pettersson, Neuro, får i 
uppdrag att skriva en skrivelse angående detta och därefter skicka skrivelsen till 
socialnämnden via rådets sekreterare. 

  
  

________________ 
 

 



    

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
5 (10) 

Sammanträdesdatum 

 2019-05-27 

 

 
 
 
 
Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

  

§ 25 

 

Avgifter inom hemsjukvården 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, uppger att Nässjö kommun i dagsläget har 
en avgiftsfri hemsjukvård. Socialförvaltningens förslag är att avgifter inom 
hemsjukvården ska tas ut enligt avgiftsmodellen för hemtjänsten. Detta beror på 
likställighetsprincipen som innebär att alla kommuninvånare ska behandlas lika. 
Detta regleras i kommunallagen. 
 
 
________________ 
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§ 26 

 

Avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, uppger att socialförvaltningens förslag är 
att samma avgift debiteras för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) oavsett om det 
är insatser inom äldreomsorg enligt SoL eller om det är insatser inom 
funktionshinderomsorg enligt SoL. Avgiften ska baseras på likställighetsprincipen 
som innebär att alla kommuninvånare ska behandlas lika. Detta regleras i 
kommunallagen. 

 
Anette Pettersson, Neuro och Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning (FUB) instämmer och är positiva till förslaget. 
 
 
________________ 
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§ 27 

 

Avgifter för insatser enligt LSS 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, uppger att ta ut avgifter enligt LSS inte är 
jämförbart med att ta ut avgifter enligt socialtjänstlagen. LSS är en rättighetslag där 
insatserna är, de flesta, helt avgiftsbefriade enligt 21 § LSS. De avgifter som 
kommunen har möjlighet att debitera är mat- och boendekostnader samt kostnader 
för kulturella aktiviteter och fritidsverksamhet.  
 
Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen måste se 
till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.  
 
Det är av extra vikt att processen kring avgifter är transparent och i synnerhet 
behandlar alla kommuninvånare likställigt (ett av kommunens uppdrag enligt 2 kap 
3 § kommunallagen). De med avgiftsbelagda delar i lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade ska debiteras på ett individuellt plan utifrån deras 
betalningsförmåga. 
 
 
 
________________ 
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§ 28 

 

Budget 2020, ram 2021 och plan 2022 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Almgren, enhetschef för ekonomi, redogör för ärendet på storskärm. Den 
utökade budgetramen 2019 användes till att förstärka budgeten för fasta kostnader, 
t.ex. hyror och bilar samt ökade kostnader för IT. Majoriteten av den utökade 
budgetramen 2020 behövs för att täcka minskningen i 2019 års ökade budgetram. 
Kvarstående ökning bedöms behövas för att täcka löpande kostnadsökningar inom 
övriga kostnader. I socialnämndens förslag om budget till kommunfullmäktige 
föreslås inga omfördelningar mellan nämndens verksamheter. Om socialnämnden 
önskar omprioritera medel från äldreomsorgen till funktionshinderomsorgen eller 
myndighet/individ- och familjeomsorgen föreslås det ske i internbudgetbeslutet 
eller under första tertialet 2020 då effekterna av besparingar som är under 
genomförande har konkretiserats. 
 
Jonas Almgren uppger att socialnämnden kommer att föreslå till 
kommunfullmäktige att kompensera för de ökade kostnaderna för 
funktionshinderomsorgen. Powerpointbilder över LSS-utjämningen visas på 
storskärm. 
 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) uppger 
att LSS-utjämningen bör utfalla till socialnämnden som bedriver insatser enligt LSS. 

  
 

________________ 
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§ 29 

 

Frågor som anmälts av ledamöterna  

  

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att till nästa möte endast behandla frågor som har anmälts av ledamöterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) uppger att 
nästa möte endast ska behandla frågor som har anmälts av ledamöterna.
  

  
 ________________ 
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§ 30 

 

Tjänsteskrivelser enligt konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att hos socialnämnden väcka frågan om att socialförvaltningen i sina 
tjänsteskrivelser även ska tillämpa konventionen för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i de ärenden som berör funktionshinderomsorgen. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) uppger 
att socialförvaltningen enbart tillämpar barnkonventionen i sina tjänsteskrivelser till 
socialnämnden. Gert Iwarsson (FUB) föreslår att socialförvaltningen även ska 
tillämpa konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i sina 
tjänsteskrivelser till socialnämnden i de ärenden som berör 
funktionshinderomsorgen. 

 
Samtliga ledamöter är positiva till Gerts förslag och föreslår att rådet hos 
socialnämnden ska väcka frågan om att socialförvaltningen i sina tjänsteskrivelser 
även ska tillämpa konventionen för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i de ärenden som berör funktionshinderomsorgen. 
 
 
________________ 

 


