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Datum 

2022-02-21 

Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 

Tid måndagen den 21 februari kl. 15-17:00 
Plats Eventsalen, Koordinaten 

Närvarande 

Representant Hörselskadades Riksförbund
Representant Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland med ledsagare 
Representant Demensföreningen
Representant Hörselskadades Riksförbund 
Representant Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
Representant Föreningen Östra Sörmland Hjärtlung 
Arne  Algothsson ordförande Funktionsnedsättningskommitten
Linus Fogel (S) ordförande 
Dag Bergentoft (M) vice ordförande 
Patrik Renfors (V) 
Mathias Arbelius sekreterare 

Anmäld frånvaro 
Representant Nyköpingsortens Diabetesförening 
Representant Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Representant Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 
Representant Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Representant Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna         
Representant Strokeföreningen 
Representant Autism- och Aspergerföreningen Södermanland 
Representant Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland 

Ej anmäld frånvaro 

§1.
Linus öppnar mötet och närvaron kontrolleras

§2.
Dagordningen godkännes och justerare väljs.

§3. Johan Person, kommunchef informerar och svarar på frågor om framtida nybyggnationer
och tillgänglighetsanpassningen av dessa. Även frågan hur man tillgänglighetsanpassar
utemiljön.



Mötet ajourneras tio minuter i väntan på talare. 

Ordförande får besked att Johan Persson inte kan medverka. Därmed skjuts ärendet upp till 
rådets nästa sammanträde den 16 maj. 

§4. Mathias Arbelius, arkivarie/registrator kommunstyrelseförvaltningen informerar och svarar
på frågor om kommunens benägenhet att inte svara på förfrågningar i vissa fall.

Informationen kommer att hållas allmänt kring ämnet då enskilda händelser och ärenden inte 
bör behandlas i detta forum. 

Kommuner har skyndsamhetskrav där till exempel en begäran om allmän handling skall 
hanteras skyndsamt. Även frågor bör hanteras så snabbt som möjligt. Beroende på frågans 
karaktär kan återkopplingen ta längre tid. 

Enligt förvaltningslagen finns det också en serviceskyldighet för kommuner där hjälp skall 
ges till den enskilde så att hen kan ta till vara på sina intressen. Hjälpen skall ges utan 
onödigt dröjsmål och i den utsträckning som är lämplig utifrån vad frågan gäller. 

En begäran om information eller en handling kan man alltid ställa till kommuner men det är 
inte alltid säkert att ett utlämnande är möjligt på grund av olika anledningar. Som exempel 
kan handlingen innefattas av sekretess eller utgöra så stort arbete att det inte är möjligt att 
göra en sammanställning. 

Gällande begäran om sammanställningar som inte redan finns inom kommunen skall dessa 
gå att sammanställa genom enklare rutinbetonade åtgärder inom fyra arbetstimmar. 

Kommunen får även in ett stort antal enkäter som besvaras i möjligaste mån. 

Frågan väcks kring kommunens uppsökande besök av äldre och den enkät som skulle 
utföras som bland annat tar upp fallprevention i hemmet och brandsäkerhet samt andra 
områden där kommunen kan hjälpa till. Ordförande informerar att det var på gång och skulle 
starta vid årsskiftet men verksamheten hade inte möjlighet att träffa målgruppen för enkäten 
på grund av rådande pandemi. 

Ytterligare en fråga väcks kring statistik och hur många personer med demens som finns i 
Oxelösunds kommun. Ordförande meddelar att antalet personer med demens ökar i 
Oxelösund. 

§5. Eva Svensson, utbildningschef informerar och svarar på frågor om Lekoteket, varför har
ingen tagit över frågan efter utbildningsnämnden.

Lekoteket finns idag inte i Oxelösund utan endast i Nyköping med hjälp av FUB. 

Eva Svensson har tittat närmare på frågan och undrar därför vilket behov Lekoteket i 
Oxelösund har tillgodosett. I Oxelösund finns ju till exempel familjecentralen som skulle kunna 
täcka det behov som kanske finns idag i Oxelösund. Eftersom man i dagsläget inte känner till 
vilket behov som finns behöver en kartläggning göras för att identifiera behoven och hur de 
kan tillgodoses. 

Lekotekets funktion har man tidigare tittat på och bedömt att behovet för verksamheten inte 
var så stort vid tillfället. Behovet kan se annorlunda ut idag och därför bör man titta på frågan 
igen. FVB och utbildningschef Eva Svensson skapar kontakt och tittar på frågan. 



En kommentar lyfts gällande hörselhjälpmedel och att man bör ta detta i anspråk vid 
nybyggnationer. Eva svarar att det finns goda förutsättningar för hörselhjälpmedel i 
Oxelöskolan och att det är viktigt vid nybyggnationer av skolor att ta in olika perspektiv i 
processen. Därför är KRFF så viktiga vid sådana tillfällen. 

En fråga uppkommer gällande akustiken i den nya skolan. Eva Svensson meddelar att 
akustiken är jättebra. 

Vid Peterslundsskolans ombyggnation behöver man tänka på ljudmiljön vilket Eva Svensson 
kommer att ta med sig i planeringen. 

§6. Martin Englund, fastighetsförvaltare kommunstyrelseförvaltningen informerar om hur
arbetet går med en ny hörselslinga i rum 293.

Martin Englund har fått i uppdrag att utreda möjligheten till hörselslinga i mötesrum 293 
tillsammans med Pia Reden och representant från rådet. Den befintliga utrustningen i 
lokalen fungerar inte som tänkt och därför utreds frågan. 

Martin Englund har undersökt marknaden och även tittat på vad Nyköpings tingsrätt och 
Nyköpings kommun använder för teknik. Tanken var att arbetsgruppen skulle på studiebesök 
till A salen i Nyköpings stadshus men eftersom de håller på att byta teknik kommer ett besök 
istället göras i det hus där Försäkringskassan hade lokaler tidigare i Nyköping. Lokalen för 
studiebesöket har samma teknik som i A salen. 

Målsättningen med arbetsgruppen är att presentera en utrustning som är enkel att använda. 

Ledamot beskriver hur tekniken inom området förändras hela tiden och att det är positivt att 
titta på olika lösningar. 

Rådet tipsar även om att hörselskadades riksförbund är kunniga på vilka lösningar som finns 
att tillgå. 

En fråga uppkommer från rådets medlemmar om det finns fler utrymmen med hörselslingor i 
kommunen. Martin svarar att han inte känner till några fler utrymmen med hörselslinga eller 
andra hjälpmedel. Rådet informerar att det rör sig ungefär om 20% i arbetsförålder som har 
någon form av hörselproblematik. 

Ordförande Linus Fogel ställer frågan vad som skiljer sig mellan en modern hörapparat och 
hörselslinga och vilken teknik som egentligen fungerar bäst. 

Rådet informerar att teleslinga är det som fungerar bäst. Det finns bärbar utrustning av olika 
slag men mobil utrustning kräver underhåll av personal vilket inte alltid brukar fungera. 
Slingorna är enkla och bra på det sättet att de inte har samma underhållsbehov. 

Patrik Renfors informerar att hörselnedsättningsperspektivet bör tas med i det pågående 
arbetet med sporthallen. 

Martin Englund återkommer när arbetsgruppen hittat en lösning för mötesrum 293 i 
kommunhuset. 



§7. Övrigt

• Balanslistan gås igenom och godkännes. Rådets arbetsutskott överlåts att se över
prioriteringar och vad som skall finnas på nästa balanslista.

• Samrådsremiss från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Information har skickats till respektive rådsmedlem som har möjlighet att yttra sig.
Remissen gäller Cirkusplatsen i Ramdalen där en detaljplan är på gång. Tanken är
snarlik Bovierans koncept i Nyköping. Rådet har inte samlats och diskuterat frågan
men det går fortfarande bra att skicka in synpunkter från respektive organisation.
Sista svarsdag är den 27 februari.

• Problematik med larmarmband
Rådet beskriver att det finns viss problematik med larmarmband där de löser ut av sig
själva. Vissa larm går att ställa in så att larmet utlöses lätt eller att det kräver en
tryckning om det inte är någon form av systemfel. Av intresse skulle vara att se
statistik över larm som leder till insats kontra fellarm. Ordförande Linus Fogel ser
området som en potentiell punkt att ta upp i rådet och att bjuda in ansvarig person.
Ämnet läggs till balanslistan.

• Ledstråk för synskadade
Patrick Renfors informerar om att kultur- och fritidsnämnden och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden planerar för bland annat konstnärlig utsmyckning.
Utsmyckningen kan ha dubbla funktioner och fungera både som ledstråk och
utsmyckning. Rådet ser detta som positivt och Patrick Renfors tar med sig frågan
till nästa presidieträff.

• Byggplaner som skall delges rådet
Rådet beskriver upplevelsen av att inte de informeras av nya byggplaner i samma
utsträckning som tidigare. Förr fick rådet ta del av handlingar rörande byggplaner
som kommunen haft. Ordförande Linus Fogel förklarar att det står med i rådets
reglemente och att de fått en samrådsremiss och att kommunchef Johan Person
skall informera om ett kommande projekt.

• Studiebesök på Oxelöskolan
Rådet ställer frågan till utbildningschef Eva Svensson om möjligheten till att rådet
kommer på studiebesök till den nybyggda Oxelöskolan. Besöket var planerat sen
tidigare men i och med rådande pandemi sköts detta upp. Eva Svensson ställer sig
positiv till ett besök och ärendet läggs på balanslistan.

Ordförande avslutade mötet. 

Underskrifter 

Justerande 

Linus Fogel 




