
KOMMUNENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSFRÅGOR 
(KRFF) 

Datum 

2019-12-03 

Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 

Tid  Måndagen den 2 december 2019 kl. 15.00 – 16.10 

Plats  Kommunhuset, rum 293 

Närvarande 
Demensföreningen 
Hörselskadades Riksförbund 
Hörselskadades Riksförbund 
DHR Rörelsehinderförbundet 
Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland 
Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 

Ordförande Funktionsnedsättningskommittén 
Linus Fogel (S) ordförande 
Dag Bergentoft (M) vice ordförande 
Patrik Renfors (V) 
Bo Höglander (C)  
Johan Rubin (§3) 
Katarina Haddon (§4) 

Anmäld frånvaro    
Strokeföreningen 
Nyköpingsortens Diabetesförening 
Föreningen Östra Sörmland Hjärtlung 

Ej anmäld frånvaro 
Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland 
Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 

§1.
Linus öppnar mötet och kontrollerar närvaron.

§2.



Dagordningen godkännes och justerare väljs. 
 
 
§3. 
Johan Rubin, gatuchef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avrapporterar punkt på 
balanslistan. 

• Snöröjningen på handikapplatserna i centrum och vid affären i Frösäng-önskemål 

från representant att det inte plogas vallar som det var förra året. Johan har gett 

instruktioner till entreprenören att få bort vallar.  

• På frågan om vilken storlek på gruset som används svarar Johan att det är 3-6 mm, 
oregelbunden form, använder man runt grus så halkar det gärna. Nackdelen med 
detta grus är, däck på rullatorer slits och det fastnar runt däcken så att rullatorn 
skakar för användaren. Johan svarar att det är ett problem när det inte är någon snö 
men det är svårt att använda något annat. 
Formen på gruset ger även punktering på cyklar, använder man runt grus istället så 
rullar det, fastnar inte i snö/ is. Linus frågar om man inte kan använda mindre storlek, 
Johan svarar att gör man det finns det en risk att snön/ isen täcker gruset. Det finns 
säkert andra dyrare lösningar svarar Johan också. 
I andra kommuner använder man salt och det har ju också sina nackdelar. 
Snöröjningen av vändplatsen utanför ”hotell Ankaret” där besökare till Koordinaten 
ofta släpps av behöver ses över så att det inte plogas vallar. 

Representant har önskemål att Johan åker ut och inspekterar hur plogningen 

fungerar. Johan svarar att det även finns en prioriteringslista i vilken ordning det ska 
plogas och lovar även att när snön kommer ska han åka ut och inspektera 
plogningen. 

• Grinden vid passagen ut till Femörehuvud- det skulle behövas ett räcke ner mot 

slänten enligt representant men annars blev det bra, Johan tar med sig önskemålet. 

Representant ger Johan en eloge, det har blivit lättare att även ta sig ut med cykel. 

• De nyligen utsatta sofforna- här behöver man se över underhållet enligt representant. 

• Representantrekommenderar Johan att besöka sidan ”Funktionshinderbanan”. 

 
 
  
§4.  
Katarina Haddon, förvaltningschef Social- och Omsorgsförvaltningen avrapporterar punkter 
på balanslistan. 

• Ofta förekommande byte av handläggare inom förvaltningen- Katarina svarar att inom 
LSS så har det varit konsulter på de två tjänsterna varar den ena av dem har det varit 
omsättning på. I mars 2018 tillsattes den ena av tjänsterna och i mars 2019 kom den 
andra fasta handläggaren. Linus frågar hur informationen om byte av handläggare 
går till, Katarina svarar att de funktionsnedsatta informeras om det.  
Alla tjänster är nu tillsatta inom förvaltningen. Det är 2 på vuxenärenden, 2 inom 
funktionsvariationer, 7 inom barn/unga, 5 inom ekonomiskt bistånd och 6 
biståndshandläggare. 
Det är svårigheter att rekrytera handläggare och främst inom barn/unga (där man 

måste vara Socionom). Många flyttar på sig ofta, lönerna trissas upp. Representant 
frågar om arbetsmiljön betyder mycket och det gör den bekräftar Katarina. 

Representant säger att det inte är bytet av handläggare som är jobbigt utan det är att 

de nya handläggarna inte är inlästa på brukaren. Katarina tar med sig synpunkten till 
verksamheten. Det har tidigare brustit i dokumentationen, nu har man mer ordning 
och gör kontroller av dokumentationen. Alla handläggare får nu utbildning för att lära 
sig att dokumentera rätt saker och man hoppas att få behålla handläggare i 
verksamheten. 



• Ansökan om statsbidrag till daglig verksamhet- Katarina berättar att tanken var att 
söka bidraget för att kunna höja ersättningen i daglig verksamhet. Det fanns ingen 
möjlighet i budgeten att kunna bibehålla den höjda ersättningen utan det skulle då bli 
en engångsersättning. Beslut togs att inte söka ersättningen för att målgruppen redan 
är utsatt och man ansåg att gruppen kanske inte skulle förstå att det var en tillfällig 

ersättning. Representant frågar om man inte skulle kunna ha berättat, Katarina svarar 

att det kanske skulle ha varit svårt för gruppen att förstå att det skulle handla om en 
tillfällig lösning. Linus säger till rådet att ta med sig frågan till sina medlemmar om det 

skulle fungera om det blir en tillfällig lösning. Representant säger att efter hyra blir det 

i dagsläget ca 2500 kr kvar, se statsbidraget som en bonus, representant håller med 

om att ge det som en bonus. Patrik informerar att ersättningen ligger på 7 kr/timme.  

Linus föreslår enligt önskemål från representant att om det blir aktuellt med 

statsbidrag 2020 så ska det lyftas med medlemmarna i rådets föreningar, resultatet 
skickas till KRFF-au som sedan skickar det vidare till Katarina. 

 
 
 
§5. Övrigt. 
 
Till nästa möte 2020 så kommer skolhälsovården och Richard Granholm, välfärdsteknik att 
bjudas in. 
 
 
Balanslistan gås igenom. Till nästa möte ligger hörselfrågan. 
 
Tillgänglighetsanpassningen på Ramdalen börjar att bli färdig och Patrik föreslår att man kan 
bjuda in Anders Magnusson förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen för att berätta 
vad som har gjorts och även att svara på frågor. 
Representant har som önskemål att föreläsare informeras vilka föreningar som sitter i rådet, 
de kanske också har frågor till representanterna för föreningarna. 
 
Sammanträdestiderna för 2020 som fanns i kallelsen fastställdes. 
 
 

 
Ordförande avslutade mötet. 

 
 

Underskrifter 

 

Ordförande    Justerande 

Dag Bergentoft                         Representant 


