
Oxelösund 
KOMMUNENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSFRÅGOR 
(KRFF) 

Datum 

2020-09-28 

Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 

Tid 
Plats 

Måndagen den 28 september kl. 15:00-17:00 
Koordinaten, Eventsalen 

Närvarande 
 (Demensföreningen) 
 (DHR Rörelsehinderförbundet) 
(Hörselskadades Riksförbund) 
(Hörselskadades Riksförbund) 
 (Nyköpingsortens Diabetesförening) 
 (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) 
(Autism- och Aspergerföreningen Södermanland) 
 (Autism- och Aspergerföreningen Södermanland) 
(Föreningen Östra Sörmland HjärtLung) 
(Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland) 
(Funktionsnedsättningskommitten) 
Linus Fogel (S) ordförande 
Dag Bergentoft (M) vice ordförande 
Mathias Arbelius sekreterare 

Frånvarande 
 (Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd) 
 (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) 
(Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland) 
Patrik Renfors (V) 
Bo Höglander (C) 
(Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd)  
(Strokeföreningen) 

§1.
Linus öppnar mötet och kontrollerar närvaron.





§2.
Dagordningen godkännes och justerare väljs.

§3.
Anna-Karin Hammar (Centrala barn- och elevhälsan) informerar om hur elevhälsan jobbar
med att ge stöd till barn med behov generellt och svarar på frågor i ämnet.

Enligt den nya läroplanen skall man arbeta för att främja barnens utveckling och så långt 
som möjligt ge stöd för funktionsnedsättningens konsekvenser. Det finns också en 
samverkan mellan vårdtagare och myndigheter. 

Rådet stället frågan, vem vänder jag mig till i första skedet? Anna-Karin svarar att oftast 
fångar man upp barn med funktionshinder redan i förskolan. Även via samtal med mentor. 
Utgångspunkten är att vi skall jobba hälsofrämjande och för likvärdighet. Det finns också ett 
helhetsgrepp där vi försöker ge hela klassen de extra anpassningarna. Här menar vi att 
dessa insatser kan vara bra för alla barn i klassen, som exempel kan detta vara lugnare 
genomgångstempo. 

Representant framför frågan, Hur mäter man om ett barn med speciella behov får en god 
utbildning då man kanske inte klarar själva utbildningen? Anna-Karin svarar, det är först och 
främst rektorns ansvar att följa upp, huvudman har också ett ansvar. Stöd och 
specialanpassningar sätts in för att stödja hela utbildningsvägen. 

Ytterligare frågor framförs av representant. Hur representeras hemmasittare i den 
undersökning som gjorts kring skolungdomars hälsa? Vidare ställs frågan hur fångar man 
upp hemmasittare utifrån autismperspektivet i skolan? Anna-Karin har deltagit i arbetet runt 
barn som är frånvarande i skolan. En kartläggning genomförs där man kartlägger varför 
eleven är frånvarande för att se vilka stöd och åtgärder man behöver sätta in. Anledningen till 
detta övergripande perspektiv är för att det finns många olika orsaker till att man är hemma. 
Vi har ett samarbete med IFO barn och unga, som skall belysa områden som vi behöver 
utveckla. 

§4.
Anhörighetskonsulterna Anna-Lena Neren och Alexandra Westin samt demenssjuksköterska
Erika Grundberg informerar om: Hur anhörigstödet fungerar utifrån demenssjukas perspektiv
i kommunen. De svarar även på frågor.

Alexandra Westin har det strategiska ansvaret. Anna-Lena Neren jobbar främst med det 
operativa stödet och hon vill förtydliga att anhörigstödet är även till för andra anhöriggrupper, 
där demenssjukdomar är en utav de större grupperna. 

Rådet ställer frågan, hur aktualiseras anhörigstödet? Det första steget är att boka möte för 
samtal där man kommer fram till hur situationen ser ut och vad som är bäst för den anhöriga 
i fråga. Varför man behöver anhörigstöd kan bero ett stort antal orsaker, hur långt den 
anhörige har kommit i sjukdomen, om man har boendestöd etcetera. För att kunna utveckla 
ett bra anhörigstöd krävs det samverkan mellan olika parter. Exempel på samverkande 
parter kan vara vårdcentralen, kurator, demenssjuksköterska, kyrkan, biståndshandläggare, 
demensföreningen. Det är ett arbete i ständig utveckling och anhörigperspektivet skall finnas 
med i samtliga verksamheter. Erika Grundberg (demenssjuksköterska) kommer man i 
kontakt med när man fått en demensdiagnos. Både personen som fått diagnosen och 
dennes anhöriga ges information och ett hembesök. Även här är det väldigt viktigt med 



bemötandestrategier. Vi håller på att starta upp en grupp av undersköterskor vars fokus är 
anhörigstöd och också bemötandestrategier. 

Representant ställer frågan, kan man komma till kommunen även om man inte fått en 
demensdiagnos? Det är viktigt att man först utreder och utesluter andra åkommor och 
sjukdomar som eventuellt går att bota. 

En fråga ställs gällande de specialutbildade undersköterskorna, hur många sådana har ni 
och vad har de fått för utbildning? Gruppen är tre till antalet som fått en halvfartsutbildning i 
två år. 

Vidare framförs frågan, finns det fortfarande en geriatriker på vårdcentralen i Oxelösund? Ja, 
det finns det. 

Representant informerar: Det är mycket fokus på de anhöriga, men även den som blivit sjuk 
behöver stöd. Vi i Demensföreningen har två anhöriggrupper och en grupp för de som har fått 
sin diagnos. När man fått sin diagnos tar det ofta jättelång tid innan man tar kontakt med 
kommunen. Här kan stödgrupper för personer som fått sin diagnos hjälpa. De diskuterar 
sådan som de inte vågar eller tycker är pinsamt att prata med sina anhöriga om. Man behöver 
på det här sättet inte ta kontakt med kommunen direkt utan kan istället gå med i en 
stödgrupp. 

I kommunen har man också haft grupper för personer som fått sin diagnos. Till exempel var 
man med i ett projekt med koordinaten som gick ut på att samla anhöriga och personer som 
fått sin demensdiagnos. Det finns också dagverksamhet som till exempel Rönnen, 
anhörigcafe där både anhöriga och personer med demensdiagnos samlas. 

Representant stället frågan, har ni någon systematik i att kontrollera hörseln för att motverka 
feldiagnoser? Det ingår i demensutredningen att utesluta till exempel hörselnedsättning. 

§5.
Katarina Haddon förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen och Eva Svensson
förvaltningschef utbildningsförvaltningen skulle ha informerat och svara på frågor men på
grund av förhinder kunde Eva endast ge en introduktion som ny förvaltningschef.

Katarina Haddon är nu också tillfällig förvaltningschef för Äldreomsorgsförvaltningen. Eva 
meddelar att hon kan komma vid ett annat tillfälle om det uppstår frågor specifikt gällande 
utbildningsområdet. 

Rådet framför frågan, finns det mål för funktionsnedsatta i kommunens budget och hur ser 
dessa mål ut? Brukare inom kommunens bostäder med särskild service LSS ska vara 
sammantaget nöjda med sitt boende. I helårsbokslutet är målvärdet 80%. Utöver själva 
målen har vi även samverkansforumet VITS (Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan) för 
barn och unga där man pratar individärenden, detta gäller även för målgruppen inom LSS. 
Man har också möjlighet att ta hjälp av SIP som är Samordnad Individuell Plan. Oxelösunds 
kommun sitter med i styrgruppen för närvård för barn och unga. I Oxelösunds kommun har 
man även tittat på skottlandsmodellen som går ut på att barn och unga har en enhetlig plan 
från barnomsorg upp till 18 år. När det gäller gruppen barn och ungdomar så mäter vi 
andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommer tillbaka inom ett år efter avslutad insats. 



Det lyftes även förslag på att man önskade fler mål som mäter hur utvecklingen runt gruppen 
unga inom Lss fortskrider. Vidare lyftes även önskemål om att införa något mål under 
rubriken Attraktiv bostadsort som berör gruppen unga inom LSS 

§6.
Katarina Hadden förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen svarar på varför
ledsagare och kontaktperson dras in i så stor utsträckning för dem som behöver sådan
tjänst?

Katarina Hadden svarar att grundprincipen är att stärka brukarens egna förmågor. 
Kontaktpersonerna har minskat, men insatserna har gått över till andra åtgärder. Detta är för 
att insatserna inte har främjat utvecklingen på det sätt som det är tänkt. Insatsen boendestöd 
har infört så att man tydligare riktar insatser som personen i fråga verkligen behöver. Som 
exempel har vi tagit bort kostnaden för få insatsen boendestöd. Behovsprövning behöver 
dock alltid göras. 

Representant ställde frågan angående boendestöd, får man lämna hemmet? Som exempel 
får de ta en fika på stan? Katarina Hadden svarar att ja det kan man om behovet och målet 
är att man i förlängningen ska kunna klara av att fika på egen hand. 

Representant menar att handläggarna på kommunen säger att de är restriktiva med att 
bevilja boendestöd och att det inte är lönt att söka. Katarina Hadden svarar att man alltid 
har rätt att söka vad man vill så handläggs ansökan utifrån behov och lagstiftning. Katarina 
skall ta upp det med handläggarna på kommunen. 

§7.
Joan Rubin skulle ha svarat på frågor om handikapprampen på Jogersö men på grund av
förhinder så kunde han inte medverka vid sammanträdet. Istället samlade man in synpunkter
och frågor som man sedan kan ställa till Johan Rubin vid ett senare tillfälle.

Representant tycker det vore bra om tjänstemännen kunde ta ett första steg i frågan och 
använda rådet som en remissinstans, att testa ideerna först. 

Representant har testat rampen och tyckte inte den var så bra. 

Vid granskning av rampen framkom det att det är mycket sjögräs som spärrar hela rampen 
och att det således skulle vara omöjligt för en person att komma upp på rampen själv. Finns 
det någon som underhåller rampen under sommaren och ingår det i uppdraget som Susann 
Borg har? 

Rampen bör också breddas så att eventuell ledsagare också skall kunna få plats. 

När rampen görs i ordning till våren så vore bra om det kunde göras ordentligt. Det bifogas 
ett dokument om vad man bör tänka på rörande badplats och tillgängliggörande. 

(QJ_ 



Övrigt 

Representant påpekar att journalföring är väldigt viktigt och att det är svårt att förklara allt 
som hänt i ärendet när en ny handläggare tilldelas. Det vore också bra att se till så att inte 
glappet mellan handläggare blir alldeles för långt. Katarina Haddon svarar att hon tar med 
sig det som sagts i frågan. Katarina förklarar vidare att det kan blir ett gap innan den nya 
handläggaren tar vid. 

Balanslistan gås igenom och godkänns. 
Representant informerar, om rådet skall fungera behöver fler gå på förmöte och bolla frågor 
som rådet sedan kan ställa på sammanträdena. 

Ordförande avslutade mötet. 

Underskrifter 

Linus Fogel 

Justerande 

Representant 
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