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Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 

Plats och tid 2 september 2019 klockan 15.00-16.33 i Ingenjören, Nässjö.  
 
Beslutande Ronnie Johansson (C), ordförande  
 Anders Karlgren (M), socialnämnden  
 Johan Slättberg (S), kultur- och fritidsnämnden 
 Helen Stolper (S), barn- och utbildningsnämnden 
 Anette Pettersson, Neuro 
 Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) 
 Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) 
 Margareta Sundbäck, Reumatikerförbundet, § 31-37  

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

Övr. deltagare Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg 
 Fatima Bergendal, socialt ansvarig socionom, § 31-36 
 Nealy Ovesson, sekreterare 
 

 
 

Justering Socialförvaltningen den 25 september 2019  

Paragraf  31-41 

 

Sekreterare  
 Nealy Ovesson 

 

Ordförande 
 Ronnie Johansson 

 

Justerare 
 Maggie Tufvesson 
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§ 31 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att godkänna den utsända 

föredragningslistan. 
 

  
 

________________ 
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§ 32 

 

Information om revidering av riktlinjer för personlig 

assistans 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Fatima Bergendal, socialt ansvarig socionom, informerar om att revideringen av 
riktlinjer för personlig assistans kommer att behandlas på socialnämnden senare i 
år. Ledamöterna kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på denna revidering 
så fort en tjänsteskrivelse har upprättats. Ledamöterna kommer att i god tid få 
möjlighet att lämna synpunkter innan ärendet behandlas på socialnämnden.  

  
 

________________ 
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§ 33 

 

Information om riktlinjer för anhörigstöd 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Fatima Bergendal, socialt ansvarig socionom, informerar om att riktlinjer för 
anhörigstöd kommer att behandlas på socialnämnden senare i år. Ledamöterna 
kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på denna riktlinje så fort en 
tjänsteskrivelse har upprättats. Ledamöterna kommer att i god tid få möjlighet att 
lämna synpunkter innan ärendet behandlas på socialnämnden.  

 
 

________________ 
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§ 34 

 

Genomförande av funkisdag 2020 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshinderomsorgen, informerar om att 
funkisdagen kommer att hållas till våren 2020. Funktionsdagen kommer att ha ett 
liknande tema som funkismässan som hölls förra året i Pingstkyrkan. Mer 
information om funkisdagen kommer vid ett senare skede. En skillnad från förra 
funkismässan är att brukarna kan delta redan vid planeringsstadiet. 

  
 Anette Pettersson, Neuro, önskar att få reda på om funkisdagen kommer att hållas i 
Pigalle som har stora öppna ytor. Enda nackdelen med Pigalle är att hissen inte är 
anpassad för permobil.  
Camilla Nord instämmer och uppger att tillgängligheten till lokalen är det viktigaste 
vid planeringen av funkisdagen. 
 
 
________________ 
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§ 35 

 

Flyttning av träffpunktsverksamhet inom 

funktionshinderomsorgen 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att till nästa möte bjuda in Tomas Skiöld, bovärd på Parkgården. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshinderomsorgen, informerar att 
träffpunktverksamheten på Skolgatan som är beläget mittemot Centralskolan ska 
flyttas till en annan lokal. Träffpunktsverksamheten bedrivs i dagsläget utan 
personal. Socialförvaltningen ska se över om det finns möjlighet att anställa 
personal eftersom det är en kostnadsfråga. Tjänsteskrivelsen kommer att skickas till 
alla ledamöter för möjlighet att lämna synpunkter innan socialnämnden fattar beslut 
i ärendet vilket sker på socialnämnden i oktober.  

 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), önskar att få 
svar på om socialförvaltningen har hittat en lämplig lokal för detta. 
Camilla Nord uppger att socialnämnden kan fatta beslut om att hyra lokal om den 
ägs av en intern hyresvärd. Socialnämnden får annars begära tillåtelse av 
kommunstyrelsens utskott 1 att hyra lokal om den ägs av en extern hyresvärd.  
 
Anette Pettersson, Neuro, undrar om Centralskolan är anpassad för att bedriva 
träffpunktsverksamheten. 
Camilla Nord uppger att Centralskolan inte är tillgänglighetsanpassad. 
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), önskar 
att få svar på förtur till trygghetsboende på Parkgården för personer med 
funktionsnedsättning. 
Anders Karlgren, socialnämnden, uppger att det är Trygga hem som ansvarar för 
kön till trygghetsboende på Parkgården. 

 
Ordförandens förslag är att till nästa möte bjuda in Tomas Skiöld, bovärd på 
Parkgården för information om kösituationen. 
 
_____________ 
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§ 36 

 

Organisationsförändring – boendeenhet Åkersborg 3 

blir gruppbostad Ambjörngatan 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshinderomsorgen, informerar att 
bakgrunden till organisationsförändringen är en avvikelse som uppmärksammades 
på arbetsplatsen Åkersborg 3 under våren och som föranledde att samtliga 
medarbetare på arbetsplatsen omplacerades till andra arbetsplatser.  
När avvikelsen utreddes ansåg så väl förvaltningsledningen som fackliga företrädare 
att boendeenheten Åkersborg 3 bör organiseras inom funktionshinderomsorgen, i 
form av en ny gruppbostad benämnd Ambjörngatan. Ställningstagandet grundade 
sig på att brukare på Åkersborg 3 har beslut om bostad med särskild service enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen 
(SoL) som är fattat av en socialsekreterare inom funktionshinderområdet. 
Insatserna bör därför verkställas inom funktionshinderomsorgen, så att enhetschef 
och personal ges förutsättningar att ha kunskap om att tillämpa evidensbaserade 
metoder och arbetssätt i form av lågaffektivt bemötande och tydliggörande 
pedagogik i sina insatser till brukarna. 

  
 Flytten från Rosengatan till den nya servicebostaden på Chokladhjulet kommer att 
ske i slutet av december. Flytten från servicebostad Orkidén till kvarteret Blomberg 
kommer att ske i november. Socialförvaltningen har en option på ytterligare en 
servicebostad på tomten som är benämnd ”Snickaren” som är beläget på 
Floragatan. En ny gruppbostad som ska inrättas i slutet av 2020 ska eventuellt 
byggas på en av tomterna på Alsberg.  

 
Camilla Nord informerar även om att det finns totalt 60 ej verkställda beslut inom 
funktionshinderomsorgen varav 30 ej verkställda beslut inom boendeformer 
gruppbostad och servicebostad.  

 
 

________________ 
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§ 37  

 

Behov av kantstöd på busshållplatsen utanför 

skogskyrkogården i Nässjö 

  

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att skicka skrivelsen till tekniska 
serviceförvaltningen om detta. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) uppger att 
busshållplatsen utanför skogskyrkogården inte är tillgänglighetsanpassad för 
personer med permobil eller för personer med rullator. Vid påstigning och 
avstigning ska bussdörrar vara i kontakt med förhöjt kantstöd på trottoaren till 
busshållplatsen. I dagsläget hamnar bakre bussdörrar en bit ut på vägen. Kantstöd 
behövs för att underlätta tillgängligheten för personer med permobil och rullator att 
stiga av och på bussen.  
 
Förslaget är att skicka en skrivelse till tekniska serviceförvaltningen om detta.
  

  
 ________________ 
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§ 38 

 

Behov av målning av symbol för handikapparkering i 

centrala Nässjö 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att skicka skrivelsen till de privata 
fastighetsägarna för Lasarettet och kulturhuset Pigalle. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Sekreteraren har gjort en inventering över handikapparkeringar i centrala Nässjö 
och symbolen för handikapparkering behövs målas om på de flesta handikapplatser 
i centrala Nässjö. En lista har upprättats och sekreteraren har den 2 september 2019 
skickat listan till tekniska serviceförvaltningen. Svar från tekniska 
serviceförvaltningen inkom den 2 september. Tekniska serviceförvaltningen 
informerade om att de kommer att måla om symbolen för handikapparkering på de 
platser som de förvaltar. Handikapparkeringen utanför Lasarettet och utanför 
kulturhuset Pigalle ägs och förvaltas av privata fastighetsägare.  

 
Förslaget är att skicka en skrivelse till de privata fastighetsägarna angående behov 
av målning av symbol för handikapparkering. 
 
 
________________ 
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§ 39 

 

Färdtjänst 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) uppger 
att det är svårt att samåka inom handikapporganisationen vid beställning av 
färdtjänstresa trots samma avgång till samma destination. Istället för att få åka i 
varsin bil och anlända vid olika tidpunkter till destinationen borde 
beställningscentralen kunna skicka en bil för samåkning.  
 
Karl Erik Persson, Synskadades riksförbund (SFR), informerar om att det beror på 
om bokningen gjordes enskilt eller som grupp.  
Maggie Tufvesson (DHR) uppger att bokningen gjordes enskilt. 
Karl Erik Persson upplyser om att till nästa gång kan organisationen beställa en 
gruppresa och det är viktigt att det endast är en person som gör bokningen. På 
detta sätt kommer hela sällskapet fram samma tid till destinationen och åker hem 
tillsammans.  
 
Anette Pettersson, Neuro, förslår att handikapporganisationerna bör testa att boka 
en gruppresa och avvakta med denna fråga till nästa möte. 
 
 
 
________________ 
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§ 40 

 

Frånvaro av ledamot vid rådsmöte 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att skicka ut en varning till föreningen 
HjärtLung Nässjö och samtidigt skicka ut brev till andra organisationer där de får 
möjlighet att anmäla intresse att vara representant i rådet. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) uppger 
att ledamoten som representerar föreningen HjärtLung Nässjö i rådet inte har 
deltagit vid rådsmöten sedan 26 maj 2016 och inte heller har anmält förhinder.  
Sekreteraren för rådet har inför den nya mandatperioden 2019-2022 kontaktat 
föreningens ordförande och informerat om ledamotens långtidsfrånvaro. 
Ordförande informerade om att föreningen har anmält ledamoten som deras 
representant till rådet för mandatperioden 2019-2022 och har fullt förtroende för 
ledamotens uppdrag som representant i KRF.  
 
Anette Pettersson, Neuro, uppger att ledamoten sedan den nya mandatperioden 
2019-2022 varken deltagit vid dessa möten eller anmält förhinder. Rådets uppgift är 
att verka för att kommunens förvaltningar beaktar funktionshinderfrågor i sin 
verksamhet och inhämtar synpunkter från personer med funktionsnedsättningar i 
deras organisationer. Därför är det viktigt att rådets samtliga ledamöter är 
närvarande på samtliga rådsmöten för inhämtning av synpunkter som berör de 
olika organisationerna.   
 
Anette Petterssson, Neuro, och Maggie Tufvesson (DHR) föreslår att rådet ska 
skicka ut en varning till föreningen HjärtLung Nässjö och samtidigt skicka ut brev 
till andra organisationer där de får möjlighet att anmäla intresse att vara 
representant i rådet.  
 
 
________________ 
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§ 41 

 

Information från nämnderna 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Karlgren, socialnämnden, informerar att samtliga kommuner i länet har sagt 
upp avtal om personligt ombud. Socialförvaltningen har fått i uppdrag att 
undersöka om ett eventuellt samarbete med höglandskommunerna om personliga 
ombud kan vara aktuellt. 
 
Avgifter inom Nässjö kommuns hemsjukvård införs från och med 1 januari 2020. 
Avgiften beräknas på utförd tid av personal inom den kommunala hemsjukvården, 
hos den enskilde. Taxan fastställs att vara densamma som taxan för hemtjänsten 
enligt socialtjänstlagen, vilket 2019 är 2089 kronor per månad. Uppräkning sker i 
enlighet med socialtjänstlagen. Avgiften får aldrig överstiga kommunens 
självkostnadspris och maximalt uppgå i maxtaxan, vilken regleras av 
prisbasbeloppet enligt 8 kap § 5 SoL.  
 
Den enskilde kan aldrig betala mer än sitt avgiftsutrymme enligt 8 kap SoL. Vilket 
kan innebära att vissa personer inte betalar något för sina insatser på grund av ex. 
låg ersättning eller pension.  

 
Anette Pettersson, Neuro, och Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan 
rörelsehinder (DHR), uppger att de som blir drabbade när avtalet för personligt 
ombud upphör måste få hjälp med sina myndighetskontakter via andra insatser. 

 
Ordföranden avslutar sammanfattningsvis med att socialförvaltningen har fått i 
uppdrag att undersöka om ett eventuellt samarbete med höglandskommunerna om 
personliga ombud kan vara aktuellt. 
 
 
 


