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KOMMUNENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSFRÅGOR 
(KRFF) 

Datum 

2022-05-24 

Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 

Tid Måndag den 16 maj klockan 15-17:00 
Plats Kommunhuset rum 293 

Närvarande 

Representant, Demensföreningen
Representant, Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland
Representant, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Representant Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Representant, Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland
Arne Algothsson (ordförande Funktionsnedsättningskommitten} 
Linus Fogel (S) ordförande 
Dag Bergentoft (M) vice ordförande 
Pia Roden sekreterare 
Kristina T ercero, Förvaltningschef Äldreomsorgsförvaltningen 
Martin Englund §4, Fastighetsförvaltare Kommunstyrelseförvaltningen 
Jerry Karlsson §5, Projektledare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Annelie Ljungwald §6, kommunikationschef Kommunstyrelseförvaltningen 

Anmäld frånvaro 
Representant, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Representant, Hörselskadades Riksförbund
Klas Lundberg (L} 

Ej anmäld frånvaro 
Representant, Hörselskadades Riksförbund
Representant, Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Representant, Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd
Representant, Nyköpingsortens Diabetesförening
Representant, Strokeföreningen
Representant, Föreningen Östra Sörmland Hjärtlung
Patrik Renfors (V) 

§1.

Linus Fogel öppnar mötet och närvaron kontrolleras.
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§2.
Dagordningen godkännes och justerare väljs.

§3. Kristina Tercero, Förvaltningschef Äldreomsorgsförvaltningen informerar och svarar på 
frågor om anhörigstöd. Anhörigstöd har delats upp mellan de två förvaltningarna under vård
och omsorg. Kristina Tercero  berättar om Anhörigkonsulentens uppdrag inom 
äldreomsorgsförvaltningen
Ledamot önskar att anhörigkonsulent kan följa med som stöd på till exempel SIP- möten vilket 
anhörigkonsulenten har sagt nej till, hon följer inte heller med på möten med andra 
myndigheter. Kontakt tas med Katarina Hadden angående hur anhörigstöd ser ut i Socialoch 
omsorgsförvaltningen. Ledamot frågar Kristina Tercero om var i hemtjänsten demensteamet 
finns och Kristina Tercero svarar att teamet finns i bägge hemtjänstgrupperna. Ledamot frågar 
om ledsagning i hemtjänsten, det är ett biståndsbeslut och personal i hemtjänsten utför 
tjänsten. Ledamot frågar Kristina om Bojen och får svar att det ännu inte är en öppen 
träffpunkt för personer över 65 år, som öppnar i mitten av augusti. Det krävs inget 
biståndsbeslut för att få komma till Bojen. Ledamot säger om man är blind och behöver 
ledsagare så är det för stort antal personal som kommer och då tackar man nej. Kristina säger 
att man kan be det ska stå i beslutet/ genomförandeplanen att det inte ska vara för många 
som är ledsagare, hon tar även med sig synpunkten till enhetscheferna i hemtjänsten. 
Powerpoint bifogas till protokollet

§4. Martin Englund, Fastighetsförvaltare Kommunstyrelseförvaltningen, informerar och svarar 
på frågor om inköp av ett nytt hörselsystem till sammanträdesrum 293. Martin Englund,  Pia 
Rodén och representant från rådet var innan beställningen på ett besök till Vägporten, 
Nyköpings kommun för att titta på deras system från samma företag. Det har köpts in ett 
komplett IRsystem och montering kommer att ske tidigast vecka 34.
Powerpoint bifogas till protokollet.

§5. Jerry Karlsson, Projektledare Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar och 
svarar på frågor om handikapprampen på Jogersö. Den sista avslutande plattformen, med 
plats för två personer är ditsatt och gången fram till rampen är iordninggjord och den fungerar 
bra även för användare av rullator. Jerry Karlsson informerar även om de tillfälliga 
handikapplatserna i anslutning till övergångsstället på stora parkeringen i centrum. Platserna 
är väl skyltade och efter asfaltering så kommer det att målas i asfalten på platserna.
Jerry Karlsson får frågan av ledamot om gångstråk/ ledstråk vid det nya Prismanhuset och 
han svarar att vid alla nya byggen så tänker man på det och vid nya övergångsställen gör 
man markering i marken och målar med vit färg för de med ledsyn. Jerry Karlsson berättar 
även att det vid hotell Ankaret kommer att bli två handikapplatser. Ledstråk inne i badhuset 
efterfrågas, Pia Rodén tar reda på vem som är ansvarig för det.
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§6. Annelie Ljungwald, Kommunikationschef Kommunstyrelseförvaltningen, informerar och
svarar på frågor om vilken hjälp äldre och funktionsnedsatta kan få med smartphones och
datorer. Annelie Ljungwald informerar om att kommuncenter hjälper till att fylla i blanketter när
det rör kommunens förvaltningar och man behöver göra det på plats för att kunna skriva
under blanketten. Annelie Ljungwald tipsar om att för äldre så brukar PRO ha utbildningar i
datorkunskap. Ledamot frågar hur hjälpen ser ut för synskadade, hemsidan har talsyntes och
då behöver man hjälpmedel från Regionen. Ledamot väcker frågan om det skulle gå att
samarbeta mellan förvaltningarna, skulle någon kunna hjälpa till med att fylla i blanketter i
hemmet om man inte klarar av att ta sig ner till Kommuncenter på grund av svårigheter med
ljud och andra intryck. En chattfunktion på hemsidan är möjlig, man tittar på det och
förhoppningsvis finns funktionen innan årsskiftet. Annelie Ljungwald uppmanar att man inte
ska lämna ut sina personuppgifter på sociala medier. Ledamot säger att det är svårt att få tag
på politiker, de hänvisar inte sina telefoner. Linus Fogel säger det kan bero på att det är bara
två politiker på heltid och att resten är fritidspolitiker.

§7. Övrigt
• Balanslistan gås igenom och godkännes.
• Information ges om att stadsbidraget till habiliteringsersättning är sökt, det kommer att

fördelas på samma sätt som tidigare och betalas ut två gånger under året.
• Information ges om att chefen för elevhälsan har haft ett första möte med Lekoteket.
• Ledamot lämnar information från Synskadades Riksförbund som skickas ut till berörda

tjänstemän.
• Två nya ärenden som läggs upp på balanslistan:

1. Tillgång till studiegården som har flyttats till Ramdalsskolan för de elever på
Peterslundsskolan som har det behovet?

2. Det finns en cykel på stan för de som har stöd enligt LSS. Är det möjligt att
använda paracykeln på Björntorp för de som bor i närheten?

Ordförande avslutade mötet. 

Underskrifter 
Ordförande 

✓P•
I 

j�ff4i 
Justerande 




