
�Oxelösund 
KOMMUNENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSNEDSÄ TTNINGSFRÅGOR 
(KRFF) 

Datum 

2021-09-21 

Sammanträde med kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor 

Tid Måndagen den 20 september kl. 15-17:00 
Plats Eventsalen, Koordinaten 

Närvarande 

Hörselskadades Riksförbund
Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland
Hörselskadades Riksförbund
Autism- och Aspergersföreningen Södermanland
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Personskadeförbundet 
RTP Södra Sörmland
Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Ordförande Funktionsrätt Oxelösund 
Linus Fogel (S) ordförande 
Bo Höglander (C) 
Pia Roden sekreterare 

Anmäld frånvaro 
Föreningen Östra Sörmland Hjärtlung 
Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna                                     
Dag Bergentoft (M) vice ordförande 

Ej anmäld frånvaro 
Patrik Renfors (V) 
Autism- och Aspergersföreningen Södermanland 
Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd 
Strokeföreningen
Nyköpingsortens Diabetesförening 
Demensföreningen



§1.
Linus Fogel öppnar mötet och närvaron kontrolleras. 

§2.
Dagordningen godkännes inte, ledamot föreslår att en punkt öppna frågor läggs till under 
övrigt, rådet röstar för att förslaget läggs till dagordningen vid nästa möte. Ledamot väljs som 
justerare.

§3. Pär Blom, projektchef Kustbostäder uteblir från mötet. Han bjuds in till nästa 
sammanträde den 13 december.

§4. Jonas Hillerström, it-strateg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden för att informera och 
svara på frågor om välfärdsteknik, främst inom äldreomsorgen. Jonas Hillerström presenterar 
sig och berättar att det är mycket som händer i den digitala världen. Han berättar att man 
jobbar för att kunna digitalisera (robotisera) beställningar för bland annat färdtjänst och 
hemtjänst för att på så sätt kunna underlätta för handläggare att mata in alla uppgifter. I våras 
startade man ett pilotprojekt med att mäta badtemperatur i havet som lades ut på hemsidan. 
Det finns nu trådlöst nätverk i de flesta lokaler inom vård och omsorg. Ledamot frågar vilken 
hjälp man som medborgare kan få med uppläsning från kommunens hemsida? Jonas 
Hillerström svarar att Oxelösunds kommuns hemsida kan läsas upp korrekt om du som 
användare har Windows eller andra verktyg för uppläsning installerade på din dator. Ett 
önskemål om en chatt på hemsidan framförs av ledamot till Jonas Hillerström. Jonas 
Hillerström berättar att ett nytt larm till särskilda boendena ska köpas in och på ledamots fråga 
om hemlarm svarar han att det planeras för en ny upphandling inom 1-2 år. Ledamot frågar 
om samarbete med andra i de här frågorna och där svarar Jonas Hillerström att han 
samarbetar mycket med Nyköping. Linus Fogel säger att det samarbetas inom regionen i 
frågor som digitalisering och upphandling. Ledamot säger att för de med svårt att 
kommunicera i tal så skulle det underlätta med fler e-tjänster.

§5. Hörselslingan i rum 293. Pia Roden berättar att kansliet ansvarar för frågan och att Jana 
Hilding är ansvarig handläggare, ledamot väljs till rådets kontaktperson.

§6. Handikapprampen på Jogersöbadet. Pia Roden redovisar svar från Johan Rubin från 
rådet. Även svar på frågor om underhållsplan för parkbänkar, avfasning av kantsten vid 
övergångar och underhållsplan för markeringar av ledstänger/ räcken redovisas. Ledamot 
säger att den enda markeringen i golvet finns på Koordinaten, men att det är önskemål om 
fler i kommunen. Till exempel markeringar i marken från handikapparkeringen utanför hotellet 
för att ta sig till Koordinaten. Ledamot berättar om platsbesöket som gjordes tillsammans med 
Johan Rubin i augusti.
Svaren från Johan Rubin bifogas till protokollet.

§7. Rådets svar på remissen från Kultur- och fritidsförvaltningen angående den nya 
fritidsplanen gås igenom.Ledamot föreslår att man kopplar ihop "cykelplanen" med 
fritidsplanen och det röstar rådet för att man ska undersöka om det är möjligt.
Rådets remiss bifogas till protokollet.

§8. Övrigt
Information på Kommunens hemsida om onsdagstiden för funktionsnedsatta på Medley, Pia
Roden har kontaktat Anneli Ljungwald. Hon svarar att Kommunen inte marknadsför privata
aktörer på hemsidan.



Balanslistan gås igenom och godkännes. 

Ordförande avslutade mötet. 

Underskrifter 

Ordförande Justerande 




