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Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Håkan Stenström   

 
 
Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet 2019-11-25 
 
Plats: Linnégården, Linnévägen 23. 
 
Tid: 17:30-19:30 
 
Närvarande: 
Politiker: Anneli Hedberg (S), Ordförande  
        Jesper Ek (L) del av tiden 
 
Tjänstemän: Håkan Stenström, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)  
   Henrik Janerin, Katrineholms Fastighets AB (KFAB) 
   Pia Aalto, Vård o Omsorgsförvaltningen (VoF) 
   Stefan Ivarsson, Service- och teknikförvaltningen (STF)  
  
Representant 
organisation: Roland Elfving, diagnosgrupp Hörsel 
   Lisbeth Andersson, (ersättare)   

 Veronica Soldan, diagnosgrupp Medicin 
 Bertil Claesson, (ersättare) 

   Solveig Fredriksson, diagnosgrupp Syn 
   Thorbjörn Landbergsson, (ersättare) 
   Ingrid Karlsson, (ersättare) 
   Mats Lundgren, diagnosgrupp Kognitiv, Vice ordförande 
 
Övriga:  Lena Hammarbäck Kommunledningsförvaltningen 

 
      
Förhinder: Conny Andersson, diagnosgrupp Rörelse 
   Anna-Karin Sjökvist, Kulturförvaltningen (KULF) 
   Christoffer Öqvist (M) 
   Monica Holmner, diagnosgrupp rörelse 
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1. Mötets öppnande: 

Anneli Hedberg, ordförande i Funktionsrättsrådet, hälsade välkomna till dagens möte.  
 

2. Fastställande av dagordning: 
Mötet godkände dagordningen. 
 

3. Minnesanteckningar från föregående möte, 2019-09-23 
 Godkänndes av rådet. 
 

4. Information om digital tillgänglighet. Lena Hammarbäck. 
Lena Hammarbäck som är kommunikatör / webbansvarig på 
Kommunledningsförvaltningen informerade om verksamheten. Att nya regler styr 
hemsidans uppbyggnad. Många frågor framfördes och Lena svarade på dem.  

 
5. Information om funktionsrätt i Katrineholm 

Mats Lundgren som representerar den kognitiva gruppen redovisade hur den 
organisationen var uppbyggd och vilka som var anslutna. Frågorna som de driver 
kommer från dess medlemmar, bl.a. ADHD, ADD, Ashberger. 

 
6. Genomgång av bevakningslistan: 

 Se bevakningslistan. 
 

7. Nya frågor: 
a) Vad har hänt med utdömda viten för tillgänglighet i centrum? 

Två återtagna vitesföreläggande pga. byggnationer.  
 

b) Ny ishall. 
Föreningarna önskade allmän information om den planerade ishallen på Backavallen. 
Håkan som är projektledare för dessa arbeten informerade kortfattat vad som planeras 
att utföras. Rådet kommer att vara med och ta del av byggnationerna och lämna 
synpunkter.  

 
 

8. Rapport Regionens råd för funktionshinderfrågor (RRFF): 
Ingrid informerade om att Rådet har möte den 28 november. Frågor som kommer att tas upp 
är bl.a: 

• Webbsändningar från rådets möte. 
• Vid självincheckning på vårdcentraler är skärmarna för synliga och även smutsiga. 

Önskar åtgärder. 
• Önskar regionens syn på patienters syn på kunskapsstyrd organisation. 
• Roland kommer att informera om hörselnedsättning. 
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9. Rapport från folkhälsoutskottet: 

Anneli redogjorde för de frågor som kommer upp på folkhälsoutskottets nästa möte 
som är den 6 december. 

• Reviderad handlingsplan om jämställdhet är på remiss till nämnderna. 
• Information från relationsvåldsteamet. 

 
10. Övriga Rapporter. 

 
11. Övriga Frågor: 

• Tankegång för ledstråken vid Kungsgatan – Fredsgatan. Håkan informerade om 
ledstråken, om den praxis som vi kommit överens om och jobbar efter. Håkan tittar på 
plats tillsammans med Solveig och Lisbeth på de synpunkter som framförts. 

• Nya regler gällande dosetter vid överlämning. Pia tar frågan till Vård och Omsorg. 
 

12. Nästa möte:  
• 12 mars kl 17:30 
• 25 maj kl 17:30 
• 24 september kl 17:30 
• 25 november kl 17:30 

 
13. Mötets avslut: Anneli Hedberg tackade för ett bra möte.  

 
Håkan Stenström förde mötets minnesanteckningar  
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Bevakningslista 

Datum          Ärende 
 

Ansvar 

2018-
05-07 

Valla IP. Dörröppnare till handikapptoan saknas. 
2018-11-26 Viktigt att även dörröppnare är utifrån 
och inte enbart handikapptoan. STF har vissa medel 
för att kunna åtgärda någon/några fastigheter. Vi behöver 
se över vilken/vilka som är mest prioriterad. STF tar 
beslut om det i början av 2019. 
2019-03-04 STF har pengar till 4 öppnare, en av dessa 
placeras på Valla IP. 
 2019-05-27. Stefan informerade om att jobbet är beställt 
men ej utfört. 
2019-09-23 Skall vara klart senast 10 oktober. 
2019-11-25. På gång 
 

Stefan Ivarsson,  

2017-
03-06 

Ängeln 
2018-05-07: Nu är det åtgärdat från entré fram till 
receptionen. Kvarstår utvändigt. Det är svårt att hitta till 
huvudentrén.  
2018-11-26 Organisationerna vill ha ledstråk lika torget 
då de inte kan följa muren pg av parkerade bilar bl.a. på 
hk-P. 
2019-03-04. Håkan och Maria Doktare har tittat på plats. 
Henrik tar upp med Maria vad hon beslutar att göra. 
Henrik informerade om att arbetet kommer att utföras 
under 2019. 
2019-11-25 Håkan och Maria Doktare träffar 
syngruppen (Solveig och Lisbeth) på plats, 
återkommer om tid. Håkan informerade om den 
praxis vi kommit överens och jobbar efter. 
 

Henrik Janerin 
/Håkan 

2017-
09-04 

Handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder hos 
affärsrörelser i centrum.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar vad som 
händer vid kommande möten i Rådet. Håkan redovisade 
muntligt de föreläggande som gått ut 2018-09-24. 
2018-11-26 Ansvarig person på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska se över alla 
föreläggande om de är åtgärdade i början av december. 
Nästa steg är att gå fram med vitesföreläggande på de 
som inte åtgärdat. Tidplanen kommer inte att kunna 

Håkan Stenström 
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hållas. 
2019-03-04 Pågår 
2019-05-27 Håkan informerade om att några ärende går 
upp till nästkommande nämnd. Inga resurser finns för 
tillfället med fortsatt inventering. 
2019-11-25. Organisationerna önskar besked om 
utdömda vite. Håkan återkommer. 
 

2017-
05-22 

Trottoarpratare/Gatupratare efterlevnad av 
villkoren.  
Håkan: Samhälsbyggnadsförvaltningen har pratat med 
butiksinnehavare om att de glömt söka tillstånd för 
gatupratare, blommor, bord m m. Samtliga som söker 
tillstånd för gatupratare, försäljning, blommor m m får 
ett brev med vilka regler som gäller för placeringar. 
Fortsätter med information till butiksinnehavare under 
hösten och vinter, 
2018-11-26 Under 2018 har enbart 4 affärsrörelser sökt 
tillstånd för gatupratare. SBF undersöker hur vi går 
vidare i frågan. 
 
Rådet föreslår att SBF tar fram olika lösningar på 
åtgärder för att styra upp och förändra skyltningen till 
butiker och likande som påverkar tillgängligheten. Samt 
se över övriga tillstånd som kan komma i konflikt med 
tillgängligheten tillbutiker och allmänna platser. 
2019-03-04 Anneli har fört frågan till kommunstyrelsen 
ordförande. 
2019-05-27 Frågan kvarstår. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer i sommar att 
informera butiksinnhavarna i centrum om att de måste 
söka tillstånd för att ha sk gatupratare m m utanför sin 
butik. Samt hur de ska vara placerade.’ 
2019-09-23 Anneli tar med sig frågan om utredning 
2019-11-25 återstår. 
 

Håkan Stenström 
Anneli 

2018-
02-26 

Behov av tillgänglighetskontroll av Röda huset (gamla 
KTS) Rampen är för brant. 
2018-05-07, besök platsen Henrik och Robert. 
2019-03-04, se till att dörren är upplåst. 
2019-05-27 Frågan kvarstår. 
2019-09-23 Frågan kvarstår 
2019-11-25 Mats och Henrik tittar på plats. 
 

Henrik Janerin 
och  
Conny Andersson 

2018-
09-24 

Kaos gällande parkerade bilar på gården till 
Linnégården. Åtgärder ett måste. Henrik tar tag i frågan. 
2018-11-26 Håkan och Henrik har diskuterat lösningar. 

Henrik Janerin 
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Den parkeringen är självtagen på en bostadsgård och ej 
anlagd som parkering. Kan förbjuda parkeringe helt eller 
anlägga bra parkeringslösning. 
2019-03-04 Inget nytt har hänt 
2019-05-27. Henrik informerade om att 
parkeringsproblematiken finns i stort på varje fastighets 
som KFAB har. Att KFAB ser över samtliga platser för 
att få en enhetlig bedömning. 
2019-09-23 Frågan kvarstår 
2019-11-25. Frågan kvarstår. Organisationerna öskar 
tydligare skyltning om att det är infart från Linnévägen. 
En personbil parkerade så ingen kom ut eller in från 
parkeringen. Håkan svarade att SBF inte gör åtgärder om 
det är enstaka slarv av bilisterna, försöker skylta lagom. 
 

2018-
09-24 

Tillgängligheten till restaurang i Stadsparken. 
Frågan bordläggs till nästa möte i Funktionsrättsrådet då 
Robert Larsson vill närvara då frågan tas upp. 
2018-11-26 Kvarstår 
2019-05-27 Kvarstår 
2019-09-23 Dörröppnare felplacerad 
2019-11-25 Kvarstår 
 

Henrik Janerin 
(KIAB-fråga) 

2018-
09-24 

Perrongen teleslingor? 
Finns monterad men osäkerhet hos personalen. Hanna 
tar kontakt med Teknikservice så att teleslingan 
automatiskt sätts på då högtalarna sätts på. Återrapport 
till nästa möte. 
2018-11-26 Kvarstår 
2019-05-27 Kollas upp så det fungerar. 
2019-11-25 Roland kollar upp så slingan fungerar i 
den lokalen som hyrs ut. 
 

Roland 

2018-
09-24 

Checklistan för tillgänglighet i samband med aktiviteter 
som tex Katrineholmsveckan, tillämpas den ?.  
SBF skickar med checklistan vid arrangemang då man 
ansöker om nyttjande av allmän platsmark. Gällande 
hyra av lokaler exv Duveholmshallen och likande är det 
Fastighetsägaren som ska bifoga vilka regler som följs. 
Henrik kollar upp hur KFAB gör och bifogar i 
bokningsbekräftelsen. 
STF: Lokalbokningen kan lägga in en kortare text i 
bokningsbekräftelsen. Den checklista som finns för 
utomhusarrangemang är inte relevant för de lokaler som 
STF hyr ut utan det behöver anpassas. Förslag från STF: 
att funktionsrättsrådet tar fram ett förslag. 
2018-11-26 Kvarstår 

Stefan Ivarsson 
Henrik Janerin 
Mats och Roland 
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2019-05-27 Roland skickar förslag till Stefan. 
2019-09-23 Pierre tar med sig frågan. 
2019-11-25 Mats och Roland bestämmer träff med 
Britt Fredriksson  
 

2019-
03-04 

Ledsagning av hemtjänstpersonal. 
Hemtjänsten har tagit över den kommunala ledsagningen 
från ledsagningsgruppen. Pia Aalto förklarade men tar 
med sig frågan och framför synpunkterna 
2019-05-27 Kvarstår. 
2019-11-25 Önskar återrapportering. 
 

Pia Aalto 
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