
KOMMUNENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSFRÅGOR 
(KRFF) 

Datum 

2020-02-24 

Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 

Tid 
Plats 

  måndagen den 24 februari 2020 kl.   15-16:30  
Koordinaten, Eventsalen 

Närvarande 

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 
Nyköpingsortens Diabetesförening 
Föreningen Östra Sörmland Hjärtlung 

Ordförande Funktionsnedsättningskommittén 
Linus Fogel (S) ordförande 
Dag Bergentoft (M) vice ordförande 
Patrik Renfors (V) 
Bo Höglander (C)  
Pia Rodén sekreterare 
Ingela Mindemark §4 

Anmäld frånvaro    
Strokeföreningen 
Demensföreningen 
Hörselskadades Riksförbund 

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

§1.
Linus öppnar mötet och kontrollerar närvaron.



§2. 
Dagordningen godkännes och justerare väljs. 
 
 
§3.Övrigt. 

• Pia har fått svar av Johan Rubin miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om 
montering av ett räcke vid passagen förbi bommarna ut till Femörehuvud, det kommer 
att monteras under april när anläggningssäsongen börjar. 

• Rådet antar en skrivelse som representant har skrivit med förslag på åtgärder inför 
montering av en badramp på Jogersöbadet. Representant läggs till som 
kontaktperson som en referens, detta bifogas till skrivelsen som skickas till Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Om badrampen anläggs på ett sätt så att det går lätt 
att ta sig ut i vattnet så gynnar det kommunen i stort menar representant. 

• Balanslistan gås igenom och godkänns. 

• Representant uppmanar att rapporten ”Liv och hälsa” används i Kommunstyrelsen för 
målen i kommunens budget för funktionsnedsatta i skolan. 

• Linus berättar att särskilda boendet Björntorp ska byggas ut. Han har fått en skrivelse 
där rådet bjuds in med sina synpunkter på byggandet, detta kan tas upp på rådets 
förmöte hälsar representant. 

• Det kommer att vara möjligt att ansöka om statsbidrag för daglig verksamhet i år 
också, ansökan ska vara inne i juni. En skrivelse från rådet kan lämnas in till 
sammanträdet i juni. 

 
  
§4. 
 Ingela Mindemark, Äldreomsorgsförvaltningen är inbjuden för att berätta om hur utbildning i 
hörselfrågor fungerar i kommunen, detta gäller främst personalen i äldreomsorgen. Den 
utbildning som finns för personal i hörselfrågor är Vårdhandboken, ett digitalt hjälpmedel, 
som finns att hitta på kommunens intranät Origo. Ofta har den boende en egen kontakt på 
hörcentralen när den flyttar in, men kontakt tas också om det behövs av personal på 
boendet. Linus frågar om hörselnedsättningar kommer att öka med hänsyn till att många går 
med hörlurar, Ingela kan inte svara på det direkt om det finns någon forskning kring detta. 
Representant säger att ca 1,5 miljoner har en hörselnedsättning och undrar hur det ser ut 
med hörselslingor i samlingssalar och till TV- apparater på boendena? Ingela svarar att 
hörselslingor inte finns och att de flesta har egen tv på rummet. När man flyttar in på ett 
boende så görs det en individuell plan, och man kan även göra en senare om det efterfrågas 
från den boende eller anhörig. Vid svår hörselnedsättning finns det appar till dator/ Ipad som 
kan användas. Bor man på ett särskilt boende så är det individuella behov som gäller. 
 
 
§5. 
 

• Den 25 februari besöker Rickard Granholm SPF för att informera om sitt 
arbete inom välfärdsteknik. 

• Representant frågar hur KRFF och Rådet för Funktionshinderfrågor i 
Regionen hänger ihop? Linus svarar att man samarbetar i vissa frågor, och 
säger även att det går att bjuda in representanter från Regionens råd till oss 
vid önskemål från rådets medlemmar. 

• Representant informerar om ”kontantupproret i Riksdagen”, finns de som inte 
kan/ får använda Swish. Caféer kan avtala bort kontantbetalning och banker 
kan neka Bank ID vid svåra funktionsnedsättningar. 

 
 
 



 
 
 

 
Ordförande avslutade mötet. 

 
 

Underskrifter 

 

Ordförande    Justerande 

Linus Fogel                                                Representant 


