
KOMMUNENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSFRÅGOR 
(KRFF) 

Datum 
2021-12-13 

Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 

Tid    Måndag den 13 december kl.15-17:00 
Plats   Kommunhuset rum 293 

Närvarande 

Representant Hörselskadades Riksförbund
Representant Demensföreningen
Representant Hörselskadades Riksförbund Autism- och Aspergersföreningen 
Representant Södermanland Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, 
ungdomar och vuxna 
ordförande Funktionsnedsättningskommittén
Linus Fogel (S) ordförande 
Pia Rodén sekreterare 
§3. Maria Sjöberg, fastighetsförvaltare Kustbostäder
§4. Katarina Haddon, Förvaltningschef Social- och omsorgsförvaltningen
§6. Jerry Karlsson, Projektledare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
§6. Kent Börjesson, Gatuchef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Anmäld frånvaro    
Representant Nyköpingsortens Diabetesförening
Representant Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland
Representant Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland 
med ledsagare                                                       
Representant Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, 
ungdomar och vuxna                                              
Representant Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd

Ej anmäld frånvaro 
Representant Autism- och Aspergersföreningen Representant 
Södermanland Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Representant Strokeföreningen
Representant Föreningen Östra Sörmland Hjärtlung
Dag Bergentoft (M) vice ordförande 
Patrik Renfors (V) 
§1.
Linus öppnar mötet och närvaron kontrolleras

§2. Protokollet godkännes och justerare väljs.



§3.Maria Sjöberg, Fastighetsförvaltare Kustbostäder informerar rådet om tillgängligheten kring 
rivandet och byggandet av det nya Prismanhuset, Pär Blom har meddelat förhinder. Ledamot 
säger att det är svårt att ta sig från de tillfälliga handikapplatserna på stora parkeringen, han 
föreslår att man istället utökar de befintliga platserna vid ICA bort till eken mot Vårdcentralen. 
Ledamot frågar om det kommer att finnas lägenheter som är specifikt tillgänglighetsanpassade 
utifrån LSS så svarar Maria Sjöberg att det blir det inte. Trottoaren mot Torggatan kommer att 
bli bredare berättar Maria Sjöberg. Ledamot ger förslag på att informera på sociala medier hur 
bygget går och vad som händer och Maria Sjöberg tar med sig önskemålet. Powerpoint 
bifogas.

§4. Katarina Haddon, Förvaltningschef Social- och omsorgsförvaltningen svarar på rådets 
fråga om hur utvärderingen av sommarkollo har sett ut. Den har gjorts av deltagarna på plats 
och vid eventuellt behov har de fått hjälp. Katarina Haddon berättar att kommunen har de 
senaste två åren med hänsyn till pandemin valt att genomföra sommarkollot själva på 
hemmaplan, tidigare år har man samarbetat med Trosa kommun. Ledamot tar upp att 
deltagarna vill åka på externa kollon ihop med deltagare med samma intressen. Linus Fogel 
svarar att det går att söka de externa lägren. Katarina Haddon svarar på fråga att LSS har ca 
15 beviljade insatser på barn. Katarina Haddon svarar på frågan om svårigheten att komma 
fram till LSS-handläggare. Oxelösunds kommun har två handläggare vilket räcker och att 
kommunen följer den gällande lagstiftningen. Ledamot säger att omprövningen av insatser 
varje år inte är bra och föreslår även att beslutet ska tas på handläggarnivå, här svarar både 
Katarina Haddon och Linus Fogel att nämnden har valt att lägga nivån högre upp i 
förvaltningen. Katarina Haddon svarar att även om man måste söka nytt beslut varje år så 
rullar insatsen på ändå.

§5. Mathias Arbelius, registrator/ arkivarie kommunstyrelseförvaltningen har meddelat 
förhinder. Han bjuds in till rådets sammanträde 21 februari 2022.

§6. Jerry Karlsson och Kent Börjesson, Projektledare och Gatuchef Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen är nya i sina roller och presenterar sig. Jerry Karlsson och 
Kent Börjesson nformerar att vid vintervägunderhåll sandas vägarna förutom Aspaleden, 
gamla Oxelösundsvägen och busslinjen som saltas. Jerry Karlsson berättar att man har börjat 
halkbekämpa med ett grus som heter Halkstopp 4-8 som förhoppningsvis ska orsaka mindre 
punkteringar. De som plogar i kommunen har fått instruktioner om att inte lägga vallar vid 
infarterna till hus. Linus Fogel säger att det är extra viktigt att det inte blir vallar vid 
handikapplatserna. Ledamot säger att det vid handikapplatserna vid ICA vore bra om vallarna 
flyttades till Eken mot VC. Sopningen på våren görs i två steg, först grovsopning och sedan 
finsopning och när den görs beror på vädret.
Powerpoint bifogas.
Pia Rodén har varit i kontakt med Hjälpmedelscentralen angående lagning av punkteringar på 
rullstolar. Har man fått ut en rullstol från dem så ingår lagning av hjul utan kostnad. På 
rullatorerna sitter det solida däck (utan slang), därför klarar de sig bättre. Man kan byta till 
dessa däck även på vissa rullstolar med då blir det en hårdare gång.

§7.
• Balanslistan gås igenom och godkännes.

• Ledamot aktualiserade en fråga som togs upp i rådet på sammanträdet 2018-06-
12. Då föreslogs att Oxelösunds kommun skulle utveckla en process tillsammans med 
Region Sörmland, för att utveckla och vidmakthålla kommunens omsorgspersonals 
kompetens i hörselfrågor. Eftersom ingen kontakt tagits med Region Sörmland i detta 
ärende, tog Linus Fogel på sig att lyfta frågan i NSV (den region-kommungemensamma 
Nämnden för socialtjänst och vård). Kopia på den ursprungliga frågeskrivelsen 
överlämnades.



§8. Förslaget på sammanträdestider för 2022 godkännes.

Ordförande avslutade mötet. 

Underskrifter 
Ordförande  Justerande 

Linus Fogel  




