
�Oxelösund Datum 

2022-09-26 
KOMMUNENS RÅD FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSFRÅ
GOR 
(KRFF) 

Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 

Tid Måndag den 26 september klockan 15.30-17:30 
Plats Kommunhuset rum 293 

Närvarande 
Representant Demensföreningen 
Representant Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland 
Representant Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna   
Representant Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Representant Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Representant Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland med ledsagare  
Ordförande Funktionsnedsättningskommitten
Representant Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna       
Representant Hörselskadades Riksförbund 
Representant Hörselskadades Riksförbund 

Linus Fogel (S) ordförande 
Dag Bergentoft (M) vice ordförande 
Patrik Renfors (V) ersättare 
Klas Lundberg (L) ersättare 
Niklas Thelin, sekreterare 

§3 Martin Englund, fastighetsförvaltare kommunstyrelseförvaltningen
§4 Linn Tjus Nordström, utvecklingsstrateg äldreomsorgsförvaltningen
§5 Katarina Haddon, förvaltningschef social- och omsorgsförvaltningen
§6 Eva Svensson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen

§1 Ordförande öppnar mötet, närvaron kontrolleras och noteras.

§2 Dagordningen godkänns och justerare väljs.

§3 Martin Englund, fastighetsförvaltare, informerar och svarar på frågor om tillgänglighetsan
passning vid ny- och ombyggnation av kommunala fastigheter.

Ledamöter frågar om NPF -anpassning (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) av 
skolor och förskolor. Martin E svarar att upphandling av projektledare/konsult vid 
byggnation sker efter kravspecifikation samt enligt lagen om offentlig upphandling. 



Martin E informerar också om den pågående, men försenade, installationen av hörselslinga i 
sammanträdesrummet (Hävringe ). 

§4 Linn Nordström, utvecklingsstrateg, informerar och svarar på frågor om Fast omsorgskon
takt, vars syfte är att vårdtagare ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad
trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser (inklusive stöd till
syn- och hörselnedsatta). Ledamot överlämnar dokument angående stöd/råd gällande
hörselnedsatta.
Linn N informerar också om äldreomsorgsförvaltningens parcykel. Cykel kan bokas av anhö
riga. Bokningssystemet, information samt samarbete med social- och omsorg gällande an
vändning av parcykeln kommer att ses över enligt rådets önskemål.

Ajournering 16.30 -16.40

§5 Katarina Haddon, förvaltningschef, informerar om tillgång till lagstadgade LSS-tjänster;
Biståndsbeslutet är styrande för det som bistånd som erbjuds och det kan bli en annan stöd
form än den som har sökts.
Ledamöter framför att kommunen ska erbjuda de biståndsinsatser som LSS föreskriver samt
att undersöka vad eventuella awikelser beror på.

Katarina H informerar också om social- och omsorgsförvaltningens tre LSS-cyklar. Cyklarna 
används i huvudsak inom förvaltningen, men lånas också ut till äldreomsorgsförvaltningen. 
Katarina H undersöker möjligheten att låna ut cyklarna även till andra anhöriga. 

§6 Eva Svensson, förvaltningschef, informerar om studiegården vid Ramdalsskolan. Studie
gården är inte tillgänglig för andra skolor. Individuellt stöd erbjuds på den skola elever går på.
Varje skola (rektor) beslutar om hur skolans eget arbete ska organiseras.

§7 Övrigt
o Balanslistan gås igenom och revideras.

o Vice ordförande ställer en fråga om pausmusi�en i kommunhusets foaje. Flera av rå
dets medlemmar anser att musiken är olämplig för personer med vissa funktionshin
der. Frågan utreds; Varför finns pausmusiken? Kan den hanteras på annat sätt, ex
stängas av på begäran?

o Vice ordförande framför ett önskemål om att rådet inte bör diskutera individärenden.

Protokollet justeras 

;;;;�4 
Ordförande 
Linus Fogel 

Justerande  


