
 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor  
2022-09-15 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vallsjösalen, Kommunalhuset, Sävsjö kommun, torsdag 15 september 2022                        
kl. 14:00 – 15:30 

 Beslutande Ingrid Ivarsson, ordförande   
Bengt Kanstedt, SRF Sävsjö 
Anna-Karin Andersson, FUB  
Catharina Johansson, RF   
Kjell Andersson, PSO                                                                                                                   
Bengt Swerlander, Socialnämnden                                                                                          
Gunnel Lundgren, Kommunstyrelsen 
 
 

Övriga deltagare 

 

Lillemor Hultqvist biträdande socialchef 
Marie Netz, nämndsekreterare 
Jennifer Jörgensson, LSS handläggare § 27 

Utses att justera Kjell Andersson, PSO                                                                                                                         

Justeringens  
plats och tid 

 Kommunalhuset den 22 september, 2022 kl. 10:00.    
 

Ordförande 
 

 

......................................................................... 

 

Paragrafer 

 

21-29 §§  

 

 

Ingrid Ivarsson 

 

 

................................. 

Sekreterare 
 

 

….....................………………………………………….. 

 

 

 

Marie Netz 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

......................................................................................................................... 

 

 

 

 Kjell Andersson, PSO                                                                                                                        
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum: 2022-09-15 

Anslagsdatum: 2022-09-26 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-10-17 

Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Marie Netz 
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§ 21  

 

Val av justerare samt tid och plats 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
att utse Kjell Andersson (PSO) till justeringsperson. 

Sammanfattning 
Protokollet justeras en vecka efter sammanträdet, den 22 september i 
Kommunalhuset. Protokollet publiceras därefter på Sävsjö kommuns hemsida. 
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§ 22  

 

Godkännande av dagordning 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde 

Sammanfattning 
Ordförande frågar om dagens ärendelista kan godkännas och behandlas på dagens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
 

Inledning 

1 Närvaro   

2 Val av justerare samt tid och plats   

3 Godkännande av dagordning   

4 Föregående protokoll   

Informationsärenden 

5 Aktuell information   

6 Information Isf Europa   

7 Information korttidsboende   

8 Funktionshinderpolitiskt program 
 

 

Avslutning 

9 Övriga frågor   

10 Mötet avslutas   
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§ 23  

 

Föregående protokoll 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Sammanfattning 
Föregående protokoll redovisades och lades till handlingarna. 
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§ 24  

 

Aktuell information 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Information från de olika förringningarna som finns representerade på mötet. 

- Synskadades riksförbund Sävsjö (SRF) informerade att det är svårt att komma 
i gång med verksamheten efter pandemin. Har ordnat med SMS utskick så att 
medlemmarna får en påminnelse innan mötet. 

- Reumatikerförbundet Sävsjö/Vetlanda (RF) ordnar med promenader, 
medlemsmöten, resor, julfest och dropp in kaffe med ostkaka. 

- Psoriasisföreningen, länsavdelningen ordnat en höstträff på Andrémuséet i 
Gränna.  

- Förbundet för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/ 
utvecklingsstörning (FUB) var med på rockfestivalen vid kulturhuset på 
Sävsjöfestivalen. Ordnar tipspromenad varannan lördag, bjudit in länet till 
dans Lördag den 24 september och har även hyrt badhuset och bjudit in länet. 
Styrelsemöten en gång i månaden.  
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§ 25  

 

Information Isf Europa 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Sävsjö kommun har bildat en inriktnings- och samordningsfunktion (isf) som arbetar 
med krisen i Europa inom en rad områden, såsom exempelvis flyktingmottagande, 
kriskommunikation och stöd vid oro och psykisk ohälsa.  
 
Sävsjö kommun har efter dialog med Migrationsverket tagit emot skyddsbehövande 
från Ukraina utifrån kommuns fördelningstal.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist. 

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 26  

 

Information korttidsboende 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har fått klartecken att bygga ett nytt korttidsboende.  
Budgetmedel finns och byggnationen beräknas komma i gång under år 2023 och bli 
inflyttningsklart år 2024.  En projektgrupp har bildats.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig information av biträdande socialchef Lillemor Hultqvist 

Beslutet skickas till 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 
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§ 27  

 
Information - funktionshinderperspektiv 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
LSS handläggare Jennifer Jörgensson informerar:  
 
Ny lagstiftning gällande insatser enligt LSS.  
Lagändringarna påverkar personlig assistans utifrån grundläggande behov: 

- Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk 
funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, 
någon annan eller egendom ska bli ett grundläggande behov enligt LSS. 

- Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av 
en psykisk funktionsnedsättning behöver för att hen själv ska klara att 
tillgodose något av de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- 
och påklädning och kommunikation med andra, ska räknas in i de 
grundläggande behoven. 

- Det så kallade föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid 
bedömningen av ett barns behov av personlig assistans genom att det görs ett 
schabloniserat föräldraavdrag.  Det innebär att fler barn kommer att kunna 
beviljas personlig assistans och att barn som idag har personlig assistans 
kommer att kunna beviljas fler timmar. 

Lagändringarna förväntas träda i kraft 1 januari 2023. 

Funktionshinderpolitik  
Under perioden 2021-2023 genomför Länsstyrelsen stödjande aktiviteter i arbetet 
med funktionshinderpolitiken.  

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att 
"med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som 
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund." 
Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 

Sävsjö kommuns vision är att vi tillsammans skapar Sveriges mest barnvänliga, gröna 
och inkluderande kommun. För att uppnå visionen behövs ett målinriktat, framsynt 
arbeta med ett helhetsperspektiv.  
 
Diskussion fördes om vad som är mest fördelaktigt och stödjande  

- ett funktionshinderpolitiskt program som ersätter det handikappolitiska 
programmet eller  

- att få in ett funktionshinderperspektiv i all verksamhet i kommunen och 
arbeta med de funktionshinderpolitiska frågorna i kommunens stora planer i 
stället för att göra separata planer. 

Beslutet skickas till 
J. Jörgensson, LSS handläggare 
L. Hultqvist, biträdande socialchef 

10



 Sammanträdesprotokoll 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor  
2022-09-15 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 28  

 

Övriga frågor 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
Att notera informationen 

Sammanfattning 
- Nästa möte är den 17 november kl. 14:00 i Vallsjösalen, Sävsjö kommunalhus 
- Ärenden till kommande möte: funktionshinderpolitiskt program 
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§ 29  

 

Mötet avslutas 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  
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