
 
KOMMUNENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSFRÅGOR 
(KRFF) 

   

Datum 
2021-05-11 

 

  

   

 
Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 
 
Tid                måndagen den 10 maj kl.   15-17:00                                 
Plats            Digitalt via Teams 
 
 
Närvarande 
 
Hörselskadades Riksförbund 
Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland  
Demensföreningen 
Hörselskadades Riksförbund 
Autism- och Aspbergersföreningen Södermanland 
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Ordförande Funktionsnedsättningskommittén 
Linus Fogel (S) ordförande 
Dag Bergentoft (M) vice ordförande 
Patrik Renfors (V) 
Bo Höglander (C)  
Pia Rodén sekreterare 
Johan Rubin §3 
Anders Magnusson §5 
Katarina Haddon §6 
 
 
Anmäld frånvaro    
Nyköpingsortens Diabetesförening 
 
 
Ej anmäld frånvaro 
Sandra Samuelsson (Autism- och Aspbergersföreningen Södermanland 
Eva Kåhl (Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland 
Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Strokeföreningen 
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 
Föreningen Östra Sörmland Hjärtlung 
 
 
 
§1.  
Linus Fogel öppnar mötet och kontrollerar närvaron. 
 
§2. 
Dagordningen godkännes och Arne Algothsson väljs som justerare. 



 
 
§3.Johan Rubin, Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen är inbjuden för att svara på 
frågor om badrampen på Jogersö. 
Det är några saker som behöver åtgärdas enligt rådet för att rampen ska fungera. 
Framkomligheten fram till rampen behöver breddas och det behöver även läggas ett bra 
underlag. Det finns en avsats på rampen och den skulle behöva göras större så att det får 
plats med en till person på rampen för att kunna hjälpa brukaren av rampen och komma ner i 
vattnet. Det är mycket sjögräs runt rampen som behöver tas bort och enligt Patrik Renfors är 
det Campingen som sköter rengöring av badrampen. 
Patrik Renfors säger att frågan om rampen har flyttats från Kultur- och fritidsförvaltningen till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Dag Bergentoft tycker att man ska samråda med 
KRFF i frågor om tillgänglighetsanpassning. 
Johan Rubin föreslår att han tillsammans med representanter från rådet gör ett platsbesök. 
 
§4. Övrigt. 

• Pia Rodén redovisar svar på en fråga från rådet om trygghetslarm, svaret bifogas 
protokollet. 

• Linus Fogel informerar om några nybyggnationer som är tillgänglighetsanpassade, 
sommarcaféet och toaletterna vid badet på Jogersö och det nya äldreboendet vid 
Björntorp. Rådet ska vara med som remissinstans vid nybyggnationer säger Linus 
Fogel. 

• Patrik Renfors säger att ombyggnationen av Ramdalsskolan görs 
tillgänglighetsanpassad och att stora ytor har asfalterats på Idrottsplatsen, det blev 
bra enligt ledamot. En ny fritidsplan är ute på remiss och den kommer även att 
skickas till rådet. 

• Ledamot undrar om det finns en möjlighet att rådet kan få göra ett besök på nya 
skolan innan öppnandet, frågan tas vidare.  

• Ledamot säger att det är svårt att få ihop rådet vid digitala möten och hittills har det 
inte funnits någon hjälp från kommunen för att kunna hålla mötena digitalt under 
Corona. Patrik Renfors svarar att man skulle kunna använda Koordinatens datorer 
och Linus Fogel säger att vi tar med oss frågan hur kommunen kan hjälp till.  

• Fråga ställs hur tillgängligheten i centrum kommer att vara under rivandet av 
Prismanhuset. Per Alm VD kustbostäder och Oxelö energi bjuds in till sammanträdet i 
september. 

 
 
§5. Anders Magnusson, kultur- och fritidsförvaltningen informerar och svarar på frågor om 
fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. 

• Ramdalens IP har varit dåligt anpassad främst för synskadade, det har varit 5 
variationer av grus och gräs. Man har asfalterat ett band för rullstolsburna för att ta 
sig in till löparbanorna. 

• Sportboendet, duschar och toalett är anpassade. 
• Discogolfbanan, här finns det 3 hål som är på öppna gräsytor som är 

tillgänglighetsanpassade och det planeras för 6 hål till. 
• Lokalerna på Medley och fritidsgården är tillgänglighetsanpassade. 
• Sporthallarna på Ramdalen och Breviksskolan är inte anpassade, här måste man 

använda bakdörren för att komma in till hallarna. 
• Hälsans stig fyller 20 år i år och det planeras för en aktivitet någon gång under året. 
• Ledamot frågar om handledare till barn med autism/aspbergers vid Koordinatens 

aktiviteter. Personalen har svarat att det är inte tillräckligt med personal och Anders 
Magnusson säger att personalen inte har tillräcklig kompetens. Frågan väcks om man 
inte kan få hjälp av andra förvaltningar i kommunen med handledare, kan man 
samverka i frågan i kommunen utifrån de resurser som finns, kanske bjuda in skolan. 



Anders Magnusson föreslår att frågan skickas till Katarina Haddon, Social- och 
omsorgsförvaltningen. För sommarlovsaktiviteter finns det statsbidrag att söka. Patrik 
Renfors säger att barn med autism/aspbergers har kunnat medverka i Koordinatens 
teaterverksamhet. Ledamot föreslår att man tar fram en överblick var kompetens och 
resurser finns i kommunen som man kan använda när aktiviteter ordnas. Det finns ett 
kollo för LSS enligt Linus Fogel.   

• Regionen har tillsammans med kommunerna i regionen anställt en brukarsamordnare 
säger en ledamot och Linus Fogel svarar att ett brukarråd i Regionen jobbar nu med 
olika grupper. Ledamot säger att det kommer ett eget råd för psykiskt 
funktionsnedsatta. 

 
 
§6. Katarina Haddon, social- och omsorgsförvaltningen informerar och svarar på frågor om   
utjämningsbidraget LSS. 
 
Presentation bifogas till protokollet. 
 
§7.  
Balanslistan gås igenom och godkännes. 
 
Linus Fogel säger att han hoppas att nästa möte kan bli på plats. 
 
 
 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
Underskrifter 
Ordförande    Justerande 

Linus Fogel                                                Arne Algothsson 


