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Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 

Plats och tid 4 november 2019 klockan 15.01-17:08 i Ingenjören, Nässjö.  
 

Beslutande Ronnie Johansson (C), ordförande  
 Johan Slättberg (S), kultur- och fritidsnämnden 
 Helen Stolper (S), barn- och utbildningsnämnden 
 Anette Pettersson, Neuro 
 Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
 Karl-Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF) 
 Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) 
 Margareta Sundbäck, Reumatikerförbundet, ersättare 

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, representant från Reumatikerförbundet 
 Margareta Sundbäck, Reumatikerförbundet, ersättare 
 Camilla Nord, avdelningschef funktionshinderomsorg 
 Fatima Bergendal, socialt ansvarig socionom, § 42-43 
 Amanda Rothén, utredare, § 45 
 Nealy Karlsson, sekreterare 
 
 
 

 
 

Justering Socialförvaltningen den 27 november 2019  

Paragraf  42-53 

 

Sekreterare  
 Nealy Karlsson 

 

Ordförande 
 Ronnie Johansson 

 

Justerare 
 Anette Pettersson 
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§ 42 

 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar att fastställa 
föredragningslistan med följande ändring, ett extra ärende tillkommer gällande 
information om medborgardialoger under 2020 och behandlas direkt efter  
punkt 7 ”Remiss om trafikplan för Nässjö kommun 2020-2023”. 

 
  

__________ 
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§ 43 

 

Information om resultat av brukarundersökning för 

korttidsvistelse 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Fatima Bergendal, socialt ansvarig socionom, redogör för ärendet på storskärm.  
Under perioden 1 november 2018 – 16 augusti 2019 har alla som lämnat 
korttidsvistelsen på Norråsagården/Sjöbacken och Ingsbergsgården erbjudits att 
svara på en brukarenkät. Under perioden har 32 svar inkommit.  
 
Resultatet är mycket bra med tanke på flytten av korttidsverksamheten från 
Norråsagården till Sjöbacken under sommaren 2019. Majoriteten är mycket nöjda 
och svaren skiljer sig inte mycket från 2018 års enkät. Det är svårt att dra några 
större slutsatser då det är få som deltagit. Det finns därför inga större förbättringar 
som verksamheten behöver arbeta med men något förbättringsområde finns. 
Enkäten går att svara på digitalt via en länk från årsskiftet och det kommer 
fortfarande gå att svara på enkäten i pappersform för dem som önskar.  
 
Syftet med undersökningen är att ge underlag för förbättringar på enheten. 
Undersökningen är också en del av förvaltningens arbete med brukarinflytande i det 
strategiska förbättringsarbetet, Pilen. Enhetscheferna arbetar tillsammans med 
respektive personalgrupp med förbättringar utifrån resultatet i undersökningen. 

 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), önskar att få 
svar på hur många korttidsplatser det finns totalt. 
Ordföranden uppger att det finns totalt 36 korttidsplatser på Sjöbacken. 
 
Helen Stolper, barn- och fritidsnämnden, önskar att få svar på om barn och 
ungdomar får svara på denna enkätundersökning. Detta med tanke på att det finns 
korttidsplatser på Hagarydsgatan i Nässjö som är avsedd för barn och ungdomar. 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshinderomsorg ska ta frågan vidare till 
ansvarig chef inom funktionshinderomsorgen. 

 
 

____________ 
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 § 44 

 

Reducering av antalet boendeformer inom 

funktionshinderomsorgen 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Nord, avdelningschef för funktionshinderomsorg, redogör för ärendet på 
storskärm. Ordföranden i socialnämnden har genom ett politikerinitiativ väckt 
frågan om att reducera antalet boendeformer inom funktionshinderomsorgen, 
genom att avveckla en befintlig boendeform. Funktionshinderomsorgen fick 
uppdraget att återkomma med besked till socialnämnden om vilken boendeform 
som avdelningen föreslår ska avvecklas. Funktionshinderomsorgen har övervägt 
uppdraget och ser som enda möjlighet att avveckla servicebostad Vattenverksgatan. 
Bland annat grundat på att denna servicebostad har få lägenheter knutna till sig, för 
att den är belägen i en fastighet som inte uppfyller lagkrav för tillgänglighet (saknar 
hiss) samt för att volymen av brukare och medarbetare möjliggör att brukare kan 
erbjudas andra platser i andra servicebostäder i Nässjö och medarbetare kan få sin 
tjänst stadigvarande förflyttad till annan arbetsplats inom 
funktionshinderomsorgen. 

 
Information om den föreslagna avvecklingen har gått ut till berörda medarbetare, 
brukare samt till fackliga företrädare. Alla har fått kännedom om att socialnämnden 
kommer fatta beslut i frågan i november. Om förslaget antas av socialnämnden ska 
servicebostad Vattenverksgatan avvecklas senast den 31 januari 2020. 
 
 Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), uppger 
att socialförvaltningen har glömt att informera om detta till de anhöriga och deras 
legala företrädare samt till de berörda handikapporganisationerna. Han har fått 
samtal från medlemmar angående detta och kunde inte bemöta deras frågor på 
bästa sätt.  
Camilla Nord uppger att till nästa gång ska samtliga representanter från 
handikapporganisationerna som berörs av liknande beslut ska informeras om detta i 
god tid för att kunna bemöta sina medlemmar på ett bra sätt.  
 Gert Iwarsson, (FUB), och Anette Pettersson, Neuro, instämmer.  
 
 
________________ 
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§ 45 

 

Information om arbetet med utvecklingsplan för 

funktionshinderomsorgen 2020-2026 

 

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 
arbetet med utvecklingsplanen för funktionshinderomsorgen har nu påbörjats. 
Informationsinhämtning pågår för närvarande. Rådet kommer vid ett senare skede 
att bli involverade i detta arbete.  

  
 Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), önskar att få 
svar på hur det går med träffpunktsverksamheten. 
Camilla Nord uppger att lokalen på Storgatan är uppsagd på grund av att det saknas 
både ekonomi och personal för att kunna bedriva verksamheten.  
Inom funktionshinderomsorgen prognoseras ett underskott på 37 miljoner kronor. 
Socialförvaltningen måste arbeta med en budget i balans och i dagsläget är det inte 
aktuellt med en träffpunksverksamhet.  
 
Jonas Slättberg, kultur- och fritidsnämnden, önskar att få svar på hur länge 
träffpunktslokalen på Storgatan har varit inaktiv. 
Camilla Nord uppger att funktionshinderomsorgen har sedan 2016 haft en tillfällig 
lokal att bedriva träffpunktsverksamhet i hos Fastighets AB Linden på Storgatan 
19. Lokalen har nyttjats för att bedriva viss gruppverksamhet för personer med 
psykisk funktionsnedsättning, som konferenslokal för arbetsplatsträffar och för 
utbildningsinsatser.       

 
 

________________ 
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§ 46 

 

Remis om trafikplan för Nässjö kommun 2020-2023 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att skicka Anette Petterssons skrivelse samt 
synpunkter från Gert Iwarsson och Jan-Åke Nordh till tekniska 
serviceförvaltningen. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Sekreteraren har den 3 september skickat en remissversion av trafikplanen till 
samtliga ledamöter. Anette Pettersson, Neuro, har den 20 oktober inkommit med 
förslag på förbättringar kring gång/rullstolstrafikanter.  
 
 Gert Iwarsson, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), föreslår 
tydligare märkning i trafiken som underlättar för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Anette Pettersson, Neuro, uppger att vissa busschaufförer stänger av bandet med 
upprop av destinationer vilket resulterar i att synskadade personer och andra 
personer med funktionsnedsättning missar sin busshållplats. 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), 
instämmer. Missnöjda resenärer måste börja ställa krav på att bandet med upprop 
av destinationer ska spelas upp vid bussresor.  
Helen Stolper uppger att missnöjda resenärer måste lämna in klagomål till berört 
bussbolag när detta sker för att få till en förbättring.  
 
Jan-Åke Nordh, Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), föreslår att 
resenärer ska kunna stiga av på busshållplatsen på Mariagatan i båda riktningarna.  
I dagsläget kan resenärer endast stiga av när bussen kör från resecentrum till 
ytterområdena. De kan inte stiga av när bussen kommer från ytterområdena in till 
resecentrum. 
 
Anette Pettersson, Neuro, framför sitt önskemål om en mer tillgänglig gång- och 
cykelväg till tunneln vid Handskerydssjön. Eventuellt behövs en nedfasning av 
gångvägen för att underlätta för personer med permobil. 
 
Förslaget är att skicka Anette Petterssons skrivelse samt synpunkter från  
Jan-Åke Nordh och Gert Iwarsson till tekniska serviceförvaltningen. 

 
_____________ 
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§ 47  

 

Information om medborgardialoger under år 2020 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Amanda Rothén, utredare, redogör för ärendet på storskärm. Socialförvaltningen 
föreslår att medborgardialoger som kommer att genomföras under våren 2020 ska 
fokusera på följande områden; utvecklingsplan för funktionshinderomsorgen  
2020-2026, äldreveckan samt funkisdagar. Till medborgardialogerna kommer ”Nära 
Vård-konceptet” att knytas. Det är ett samverkansarbete mellan regionen, 
kommunerna och SKL vars syfte ska föra vården närmare den enskilde på dennes 
villkor. Det kan exempelvis vara genom digitala insatser med mera.  
 
Amanda Rothén önskar att få svar på vilka områden som rådet ser viktiga att 
beröra/belysa i en medborgardialog. 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), uppger 
att det är viktigt med tillgänglighet i samtliga lokaler i Nässjö. 
Gert Iwarsson (FUB), uppger att det är viktigt med rätt kompetens inom rätt 
områden.  
Anette Pettersson, Neuro, instämmer. Brist på personalresurser och kompetens 
drabbar tyvärr de som har störst behov av en insats.  
 
Amanda Rothén uppger att det finns ett beslut från kommunfullmäktiga angående 
principer för medborgardialog. Utifrån det kommer socialförvaltningen att föreslå 
socialnämnden vilken eller vilka metoder som skulle vara bäst lämpade för en 
dialogform. Det kan till exempel vara enkätinsamlingar, workshops med mera. 

 
Anette Pettersson, Neuro, uppger att det finns en orättvisa i samhällssystemet då 
många personer med olika funktionsvariationer undanhålls möjligheter till ett arbete 
trots rätt utbildning på grund av bristande tillgänglighet, anpassningar eller 
arbetsgivarens ovilja. Samtidigt tvingas personer som har ett underlag på helt 
nedsatt arbetsförmåga av läkare eller specialistläkare ut i arbete alternativt 
utskrivning från försäkringssystemen. Ena gruppen vill ut i arbete, men hindras av 
systemet. Den andra gruppen tvingas till arbete trots dokumenterade underlag på 
helt nedsatt arbetsförmåga. Detta är ett stort systemfel i dagens samhälle och leder 
till större ohälsa och sämre levnadsstandard i båda grupperna. 

 
 

________________ 
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§ 48 

 

Färdtjänst 

  

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

 

Sammanfattning av ärendet 
Karl-Erik Persson, Synskadades riksförbund (SRF), uppger att Länstrafikens  
trafik- och tillgänglighetsråd ska ha möte den 6 november på Träcentrum i Nässjö. 
Jönköpings Länstrafik har fattat beslut om vilka trafikföretag som kommer att köra 
serviceresor under nästa avtalsperiod. Avtalet med Keolis och Aneby Buss kommer 
att upphöra.  

 
 
 ________________ 
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§ 49 

 

Inkommit svar från Föreningen HjärtLung i Nässjö 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge Föreningen HjärtLung en ny möjlighet men villkoret är att den nya 
ledamoten måste vara närvarande på två rådsmöten under år 2020. Rådet ska 
därefter utvärdera den nya ledamotens närvaro för ett nytt ställningstagande. Om 
den nya ledamoten inte uppfyller villkoren kommer rådet att fatta ett nytt beslut om 
att välja en ny representant från en annan handikapporganisation. 
 

  

Sammanfattning av ärendet 
Sekreteraren har den 7 oktober mottagit ett telefonsamtal från Håkan Alm, 
ordförande från Föreningen HjärtLung i Nässjö. Han uppger att han har fått 
felaktig information angående rollen som representant i rådet. Sekreteraren 
informerade om syftet med rådet. Håkan Alm framförde önskemål om att anmäla 
en ny representant från Föreningen HjärtLung. Sekreteraren uppgav att denna 
information kommer att vidarebefordras till rådet för ett ställningstagande. Ett 
beslut kommer att fattas på nästa rådsmöte. Han önskar att få återkoppling när 
beslutet har fattats.  
 
Anette Pettersson, Neuro, föreslår att Föreningen HjärtLung ska få en ny möjlighet 
men villkoren är att de måste välja en ny ledamot som ska sköta sitt uppdrag, 
anmäla förhinder samt vara närvarande på minst tre rådsmöten under år 2020. 

 
Några ledamöter föreslår att den nya ledamoten måste vara närvarande på två 
rådsmöten under år 2020. Rådet ska därefter utvärdera den nya ledamotens närvaro 
för ett nytt ställningstagande. Om den nya ledamoten inte uppfyller villkoren 
kommer rådet att fatta ett nytt beslut om att välja en ny representant från en annan 
handikapporganisation. 
 
Samtliga ledamöter ställer sig bakom förslaget.  
 
 
________________ 
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§ 50 

 

Inkommit svar från bovärden, Parkgården 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att ge sekreteraren i uppdrag att skicka de utsända frågorna till bovärden 
samt till kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem Framtiden. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Sekreteraren har den 10 oktober kontaktat Thomas Skiöld, bovärd på Parkgården 
för återkoppling angående inbjudan till rådsmötet för information om den aktuella 
kösituationen på Parkgården. Han uppger att han inte är intresserad av att komma 
till mötet med KRF den 4 november. Däremot svarar han på frågor på telefon.  
Sekreteraren ber om att få återkomma med frågor via mail. Rådets presidium har 
blivit informerade om detta och kommer att skicka frågor till Thomas Skiöld via 
mail. 
 
Maggie Tufvesson, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), föreslår 
att skicka de utsända frågorna till bovärden på Parkgården samt till kooperativa 
hyresrättsföreningen Trygga Hem Framtiden. 
 
 
________________ 
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§ 51 

 

Förslag till KRF:s mötesdatum 2020 

 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors beslut 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av informationen och 
beslutar att mötesdatum fastställs till 3 februari, 11 maj, 7 september och   
26 oktober. Klockan 15.00-17.00. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på mötesdatum är den 3 februari, 11 maj, 7 september och   
26 oktober. Klockan 15.00-17.00. 

 
 
________________ 
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§ 52 

 

Information från nämnderna 

 

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

  

Sammanfattning av ärendet 
Johan Slättberg, kultur- och fritidsnämnden, uppger att idrottsföreningen  
Nässjö FF ska starta ett nytt fotbollslag som avser alla åldrar oavsett 
funktionshinder. Föreningen behöver bidrag för att finansiera detta projekt. 
 
Arne Brorson, Astma/Allergiföreningen, uppger att deras förening har fått ett 
bidrag i testamente som ska användas för att barn och unga under 18 år ska få en 
meningsfull fritid. Alla föreningar kan söka detta bidrag. Enda kravet är att bidraget 
avser barn och unga under 18 år.  
 
Ordföranden uppger att i socialnämndens budgetuppföljning efter augusti månads 
utgång prognostiserats ett underskott på 65 miljoner kronor.  
 
Det finns totalt 26 ej verkställda beslut inom funktionshinderomsorgen som avser 
boendebeslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
 
________________ 
 
 
 


