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�Oxelösund 
Kommunens råd för 
Funktionsnedsättningsfrågor (KRFF) 

Protokoll 

Datum 

2022-12-05 

Möte i kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 

Tid Måndag den 5 december klockan 15_30-17:10 
Plats Kommunhuset rum 293 

Närvarande 
Representant Demensföreningen 
Representant, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Representant, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 

Representant, Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Ordförande Funktionsnedsättningskommitten 
Representant och sekreterare Hörselskadades Riksförbund 

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

§1 Ordförande öppnar mötet, närvaron kontrolleras och noteras.

§2 Dagordningen godkänns. Sekreterare väljs.

§3 Svar på frågan om pausmusik i kommunhusets foaje_

Skriftligt svar från kommunens fastighetsförvaltare läses upp (Bilaga). 

Rådet har önskemål om alternativa lösningar och undrar i första hand om musi
ken kan stängas av, alternativt att volymen sänks. 

En lösning för enskilda vid besök i kommunhuset kan vara att använda en alter
nativ ingång i samråd med den handläggare som ska besökas. 

§4 Svar på fråga om handikapplatser vid hotell Ankaret.

Skriftligt svar från kommunens gatuchef läses upp (Bilaga)_ 

Tillgång till handikapplatser på Torggatan efter byggnation av nya Prisman aktua
liseras. 

Svar på fråga om kontrastmarkeringar för synskadade i badhuset. 

Skriftligt svar från kommunens fastighetsförvaltare läses upp (Bilaga). 
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§5 Kompetens inom hemtjänsten gällande hörsel- och synskadade.

Skriftligt svar från äldreomsorgsförvaltningen läses upp (Bilaga). 
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Rådet har önskemål om hemtjänstpersonal ska delta i utbildning som anordnas 
av hörselskadades riksförbund. Rådet undrar också vilket stöd/utbildning som ges 
av konsulenterna vid hörcentralen. 

§6 Paracykeln vid Björntorp.

Skriftligt svar från äldreomsorgsförvaltningen läses upp (Bilaga). 

Frågan anses inte besvarad. Det rådet efterfrågar är ett bokningssystem som an
höriga/eller LSS-personal kan använda för bokning av någon av de fem para
cyklar som finns i kommunen. 

Rådet noterar också att försäkringsfrågan/ansvaret behöver ses över innan ett 
sådant system aktiveras. 

§7 Sammanträdestider för 2023 fastställs:
6 februari, 15.30-16.30. Arbetsutskott 
27 februari, 15.00-17.00. Möte i rådet 
24 april, 15.30-16.30. Arbetsutskott 
15 maj, 15.00-17.00. Möte i rådet 
4 september, 15.30-16.30. Arbetsutskott 
25 september, 15.00-17.00. Möte i rådet 
27 november, 15.30-16.30. Arbetsutskott 
11 december, 15.00-17.00. Möte i rådet 

§8 Övrigt

o Angående Lekoteket.
Skriftligt svar från Utbildningschef Eva Svensson läses upp (Bilaga).
Rådet efterfrågar information om hur behovet har bedömts och av vilka, samt var
för det inte behövs ett Lekotek i Oxelösund.
Rådet undrar också var ansvaret för Lekoteket ska ligga; på utbildning, på social
omsorg eller delas mellan förvaltningarna.

o Balanslistan gås igenom och uppdateras.

o Utvärdering av KRFF
En utvärdering ska genomföras. Kommunen sammanställer ett antal frågor som
berör både rådets funktion/effekt samt rådets närvaro och arbetsformer. Frågor
och möjlighet till svar/kommentarer i fritext skickas ut i januari. Svar begärs in före
årets första möte i arbetsutskottet.

o Ljudslingan i lokalen.
Ljudslingan behöver justeras. Det finns en efterklang/eko i systemet.
Representant kan bistå vid justering.

o Skriftliga svar
Skriftliga svar från kommunens verksamheter skickas fortsättningsvis ut till rådets
medlemmar före mötet



o Nya ledamöter i rådet från 2023
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1 januari 2023 tillträder ett nytt råd. Organisationerna som arbetar med funktions
nedsättningsfrågor ska genom Funktionsnedsättningskommitten lämna in namn på
sina representanter i KRFF till kommunens kansli. Helst senast 27 januari 2023.

Rådets politiska representanter utses av kommunstyrelsen. 

Mötet avslutas 

Ordförande avslutar dagens, och mandatperiodens sista, möte. Ordförande tackar 
för den här tiden och önskar god jul och gott nytt år. 

Justeras 

�#� 
Ordförande 
Linus Fogel 




