
 
KOMMUNENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSFRÅGOR 
(KRFF) 

   

Datum 

2019-05-21 

 

  

   

 

Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 
 
Tid               Tisdag den 14 maj 2019 kl. 15.00 – 16.30                                      
Plats            Kommunhuset, rum 293 
 
 
Närvarande 
 
Demensföreningen 
DHR Rörelsehinderförbundet 
Hörselskadades Riksförbund 
Hörselskadades Riksförbund 
Nyköpingsortens Diabetsförening 
Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Föreningen Östra Sörmland HjärtLung 
Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland 

Ordförande Funktionsnedsättningskommittén 
Linus Fogel (S) ordförande 
Bo Höglander (C) ersättare för viceordförande 
Ellen Stamm (sekreterare) 
Helén Sundh-Thörnvall (§2) 
Maria Svalberg (§3) 
Maj Hansson (§3) 
Pernilla Andersson (§3) 
 
Anmäld frånvaro    

Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Strokeföreningen 
Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Patrik Renfors (V)  
Dag Bergentoft (M) viceordförande 
 
Ej anmäld frånvaro 
Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland 
 
 
§1. Val av justerare  
Justerare väljs. 
 
 
§2. Helén Sundh-Thörnvall från Kommunrehab berättar om verksamheten. 
 



Verksamheten jobbar i team både på särskilt boende och på ordinärt boende. I teamet finns 
det både arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vårdcentralerna har ansvar för rehabilitering 
så länge brukarna själva kan ta sig dit. Vanligaste behovet av insatser rör förflyttning: att 
brukaren ska kunna flytta på sig på egen hand eller att personalen utbildas i hur de kan 
hjälpa brukaren. Hjälpmedlen ser olika ut, beroende på brukarens behov.  
Det finns många fallolyckor inom kommunen. På hösten genomförs en nationell kampanj: 
”Balansera mera”. Kampanjen informerar om hur man själv kan minimera risken för att skada 
sig vid fallolyckor. Det finns information om kampanjen på socialtjänstens hemsida 
https://www.socialstyrelsen.se/fallolyckor/balanseramera 
 
 
§3. Maria Svalberg, Maj Hansson och Pernilla Andersson berättar om Trygg hemgång. 
Verksamheten startade år 2016. Personalen möter upp brukaren vid hemmet efter 
utskrivningen från lasarettet. Trygg hemgång ansvarar för vårdplanen i hemmet. Stödet finns 
i upp till 10 vardagar innan insatsen avslutas. Verksamheten samarbetar mycket med 
Kommunrehab.  
Idag har kommunerna tre vardagar på sig att ta över en patient som är hemgångsklar från 
lasarettet. I 2018 låg patienten kvar på lasarettet i ca 1,5 dagar. Efter tre dagar övergår 
betalningsansvaret till respektive kommun. Representant efterfrågar statistik som visar antal 
dagar från utskrivningsklar till hemgång per kommun från 2016 till 2018. Ellen kontakter 
förvaltningen och fråga efter statistiken. Denna kommer skickas ut tillsammans med 
protokollet. 
 
 
§4.  Övrigt. 
1.Uppföljning av balanslistan 
Linus går igenom redovisningen av åtgärder som Mats Lindahl, trafikingenjör på Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, har skickat till arbetsutskottet. 

När det rör placeringen av parkbänkarna så bekräftar representant att placeringen stämmer 

överens med kartan som rådet tagit fram. Bänkarna behöver dock förankras i marken.  
Avseende arbetet med passage förbi bommarna vid Femöre, så vill rådet ha återkoppling 
från Mats på sammanträdet i september, eftersom detta ännu inte har påbörjats ännu. 
Gällande räcket vid Prismanparkeringen så uppskattar rådet att det finns på plats. 
 
2.Hur blir det med båttrafiken, har den anpassats till funktionsnedsatta? 
Eftersom Patrik har fått förhinder så kommer han att svara rådet skriftligen. Svaret kommer 
skickas tillsammans med protokollet.  
  
 
 
 
Ordförande avslutade mötet. 

 
 

 

 

Underskrifter 

 

Ordförande    Justerande 

Linus Fogel                        Representant 

https://www.socialstyrelsen.se/fallolyckor/balanseramera

