
KOMMUNENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSFRÅGOR 
(KRFF) 

Datum 

2019-02-25 

Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 

Tid  Måndagen den 25 februari 2019 kl. 15.00 – 17.00 

Plats  Kommunhuset, rum 293 

Närvarande 
Demensföreningen 
DHR Rörelsehinderförbundet 
Hörselskadades Riksförbund 
Nyköpingsortens Diabetsförening 

Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 

Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 

Ordförande Funktionsnedsättningskommittén 
Linus Fogel (S) ordförande 
Dag Bergentoft (M) vice ordförande 
Patrik Renfors (V)  
Ellen Stamm (ersättare sekreterare) 
Pia Rodén (sekreterare) 
Sara Littorin (§4) 
Mats Lindahl (§ 6) 

Anmäld frånvaro    
Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland 
Hörselskadades Riksförbund 

Ej anmäld frånvaro 
Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Strokeföreningen 
Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland 
Bo Höglander (C) 

§1. Godkännande av protokollet från föregående sammanträde.
Stryks från dagordningen. Protokollet har godkänts av justerare.

§2. Val av justerare
Ständig justerare väljs.



§3.  
Presentationsrunda av rådets ordförande, vice ordförande och medlemmar. 
 
 
§4. Sara Littorin, kommuncenter informerar om kommuncenters verksamhet.  
De hjälper medborgare med att fylla i ansökningar, p-tillstånd, hjälp i hemmet (hemtjänst), 
färdtjänst m.m. 
De är handläggare av BAB (bostadsanpassning), en hjälp för att ha ett självständigt liv och 
kunna bo kvar i sitt hem så långt som möjligt. Bostadsanpassningen minimerar även behovet 
av särskilda boenden. Bostadsanpassningen gäller fasta anpassningar i hus/ lägenhet 
såsom justering av trösklar, stödhantag och spisvakt m.m. och behovet ska vara långvarigt. 
De håller på att ta fram en e-tjänst för BAB och parkeringstillstånd (MSF). 
Representant hade fått ett parkeringstillstånd som bara räckte i 6 månader och frågar hur det 
kan komma sig? Sara återkommer efter kontakt med handläggare som säger att det är 
ovanligt med ett tillstånd som bara sträcker sig i 6 månader, det vanligaste är att man får ett 
tillstånd för 3 till 5 år. 
Frågan kom upp när man börjar att sopa gatorna i stan och fått svar av Sara att ett riktmärke 
är månadsskiftet mars/april men förhoppningsvis kommer våren tidigt och sopningen även 
den. 
  
 
§5. Linus Fogel håller en genomgång om hur rådet fungerar. Frågor som tas upp i rådet ska 
röra fler föreningar och inte innehålla personfrågor (känsliga ämnen). Föreningarna får lyfta 
upp frågor till kommittén som sedan tar upp dem KRFF au och sedan till rådet. 
Frågor som drivs i rådet läggs upp på balanslistan med datum för återrapportering så att 
ärendena avslutas och inte rullar på. 
Pia Rodén informerar om att följande åtgärder/anpassningar kommer att göras i 
kommunhusets hiss 4-11 mars: 

• Installation av ny ledljusramp i hisskorg 

• Installation av talande våningsvisare 

• Installation av pip i dest/anropsknappar samtliga våningar och i hissens båda tablåer 

• Installation av ny nödtelefon med pictogram 

• Montering av spegel på vägg i hisskorg 

• Montering blindskrift på tryckknappar 

• Montering ljusridå istället för befintliga fotoceller i de båda dörröppningarna 

• Installation av ny tagläsare/kodläsare 

Ellen Stamm informerar om hörslingan i rum 293. Den är gammal men fullt fungerande. För 
att den ska fungera får man bara använda en mikrofon i taget så vi lägger inte ut fler på 
bordet. Representant har en apparat som mäter styrkan på slingan, den visar godkänd 
hörbarhet, och han tycker även att slingan fungerar bättre nu med färre mikrofoner. Patrik 
Renfors tycker att frågan om ny hörslinga ska tas med till budgetberedningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§6.  Mats Lindahl, gatuchef är inbjuden för att svara på frågor från rådet. 
- På frågan om snöröjningen av handikapplatserna så är representant inte nöjd, det 

ligger som en sträng kvar mot trottoaren. Mats tar med sig frågan till Johan Rubin. 
Det är en ny entreprenör i år och hittills är resultatet bättre, men de är inte helt nöjda, 
detta gäller främst busshållplatserna. Johan har framfört egna synpunkter till 
entreprenören och Kustbostäder. Har man frågor som rör snöskottning kan man maila 
till trafik@oxelosund.se .Linus frågar om prioriteringen av handikapplatserna och det 
är Ica Kvantum, affären Frösäng, apoteket, biblioteket och Vårdcentralen som 
prioriteras. Representant säger att utanför entrén vid Tempo Sunda är det dåligt 
plogat den sista biten. Mats svarar att kommunen inte ansvarar för snöröjningen 
utanför entrén men han lovar att undersöka frågan och återkomma. Linus ställer 
frågan när gruset ska sopas bort och Mats svarar att det är för tidigt än. 

- På frågan om badramperna på Jogersö och Stenvilk så är Jogersö prioriterad, där 
finns det redan fast mark. Det är inte bestämt vilken typ av ramp det kommer bli. 

- På frågan om räcket vid Prismanparkeringen så har Mats kontakt med en smed, vid 
tidigare kontakt med NCC blev det ett missförstånd. Räcket är på gång. 

- På frågan om staket runt eken på torget så gäller tidigare beslut, det ska vara bänkar 
och inte staket runt eken. 

- På frågan om parkbänkar i ytterområdena så är 15 bänkar inköpta. Placeringen av 
bänkarna kommer att ske bl.a. i samråd med de som sköter snöröjningen. Bänkarna 
kan monteras eller stå lösa, representant önskar att det blir fasta bänkar och kunna 
stå ute året runt. Representant vill att han och representant är med /får se var 
bänkarna placeras. Pia ser till att Mats får karta som representant och representant 
gjort på önskad placering av bänkarna. 

- På frågan om tillgängligheten förbi bommarna ut till Femörehuvud så ska det göras 
en passage på sidan av bommarna. Passagen kommer att göras i samband med ett 
vägarbete innan parkeringen då ändå vägen stängs av. 
 

 
§7.  Övrigt. 
 

• Balanslistan uppdateras med nya ärenden och datum för avrapportering från 
handläggare. 

• Inga anmälningsärende vid dagens möte. 

• Kommande mötesdatum för 2019  

            KRFF au 29 april 15-16, vita havet 

            KRFF      14 maj 15-17, rum 293, obs! tisdag 

            KRFF au 26 augusti 15-16, vita havet 

            KRFF      9 september 15-17, rum 293 

            KRFF au 18 november 15-16, vita havet 

            KRFF      2 december 15-17, rum 293 

 
Ordförande avslutade mötet. 

 
 

Underskrifter 

 

Ordförande    Justerande 

Linus Fogel                          Representant 
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