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Vår handläggare Ert datum Er beteckning 

Håkan Stenström   

 

 
Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet 2021-09-27 

 

Plats: Linnégården, Linnévägen 23.  

 

Tid: 17:30-19:30 

 

Närvarande: 

Politiker: Anneli Hedberg (S), Ordförande  

        Christoffer Öqvist (M) 

   Jesper Ek (L) (del av tiden) 

   Jesper Ek (L) (del av tiden, till kl  

 

Tjänstemän: Håkan Stenström, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)  

   Henrik Janerin, Katrineholms Fastighets AB (KFAB),  

   Pia Aalto, Vård o Omsorgsförvaltningen (VoF),  

   Dennis Carlson, Service- och teknikförvaltningen (STF),   

   Anna-Karin Sjökvist, Kulturförvaltningen (KULF),  

   Sandra Hjelm. Projektchef KFAB 

 

Representant 

organisation: Roland Elfving, diagnosgrupp Hörsel 

   Thorbjörn Landbergsson, (ersättare) 

   Veronica Soldan, diagnosgrupp Medicin 

 Bertil Claesson, (ersättare) 

   Mats Lundgren, diagnosgrupp Kognitiv, Vice ordförande 

     

Övriga:   

 

      

Förhinder: Lisbeth Andersson, (ersättare) 

   Monica Holmner, diagnosgrupp rörelse, 

   Ingrid Karlsson, (ersättare) 

   Solveig Fredriksson, diagnosgrupp Syn,      

   Conny Andersson, 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, 2021-03-29 

Godkändes av rådet. 

 

4. Tema KFAB: Kommande byggnationer 

Sandra Hjelm från KFAB redogjorde för pågående och kommande byggnationer. 

Presentationen bifogas. 

 

5. Information från föreningarnas olika diagnoser 

 Roland Elfving redogjorde från diagnosgrupp hörsel. Presentationen bifogas. 

 

6. Genomgång av bevakningslistan 

Bifogas sist i dessa minnesanteckningar. 

 

7. Nya frågor:  

a) Tillgänglighet i nya servicecentret, parkering m m 

Med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får du parkera på gågata under tre 

timmar. Du får inte stå i vägen för något. Om du inte har parkeringstillstånd får du 

åka in kortaste vägen på en gågata och stanna för att lasta av och på tunga saker, och 

sedan åka därifrån. Då får inte parkera alls. 

 

b) Anslutning till rampen vid Djulöbadet. 

Grusyta med rullande gårdsgrus finns på anslutningsvägen till rampen. Dennis 

Carlsson åtgärdar problemet. 

 

c) Järvenhallen avstånd mellan handikapp-P och ramp. 

Frågan inte längre aktuell. 

 

d) Avfasning vid Smarteys, avgränsning? 

Håkan besöker platsen och pratar med berörda. 

 

e) Hur kommer kommunen att tillämpa ss 877001:2021. Kvalitetssäkring inom 

LSS-bostad med särskild service för vuxna? 

Pia Aalto redogjord i frågan. Vård- och omsorgsförvaltningen har inte funderat på att 

köpa in standarden i dagsläget. Förvaltningen har ett eget kvalitetsledningssystem 

där vi följer upp verksamheten utifrån lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), HSLF-FS 2016:87 tidigare SOSFS 2002:9 Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och 

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

( HSLF-FS 2020:64) 
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Inom vård- och omsorgsförvaltningen följs verksamheten också upp genom 

kvalitetsråd, genomförandeplaner, aktgranskning av myndighetsutövning samt 

granskning av utförardokumentation. 
  

I Katrineholms kommun pågår just nu upphandling av ett nytt 

kvalitetsledningssystem där är vård- och omsorgsförvaltningen delaktiga i 

upphandlingen. 

 

f) Änglavaktsförbudet. Vad gör kommunen för att säkra att de elever som inte 

längre får använda Änglavakten tillförsäkras en trygg och säker skolskjuts? 

Pia Aalto redogjord i frågan. Svar från bildningsförvaltningen: De elever som 

kanske skulle behöva ha änglavakt, har ledsagare/assistent med i taxin eller 

åker ensamma (ensamåkare) i taxin.  

Svaret på frågan blir väl att det idag inte finns något behov att använda änglavakt i 

våra skolskjutsfordon. Utan de elever som kanske har eller har uppvisat tendenser på 

att knäppa loss bältet under färd, får stöd/extra uppsikt istället.  

  

Om det uppstår problem med elever, oavsett om det gäller att de knäpper loss bältet 

eller något annat så rapporterar förarna alltid in det och så hittar vi en lösning.  

 

 

 

8. Rapport från Regionens råd för funktionshinderfrågor: 

Roland redogjorde från rapporten, bl.a.: Det nybyggs på tre sjukhus i länet och har fått 

bra genomgång från Regionen. Det råder brist på logopeder i länet. Det saknas i länet 

samordning mellan kommuner för bedömning av färdtjänst, tycker 

handikapporganisationerna. 

 

9. Rapport från Folkhälsoutskottet: 

Anneli meddelade att utskottet står bakom Lek- och aktivitetsparksstrategin med de 

ändringar som gjorts efter remissomgången. 

 

 

10. Övriga Rapporter. 

Inga denna gång. 

 

11. Övriga Frågor: 

• Roland hade frågor om föreningsbidrag och vänt sig till vård och omsorg. De 

kunde inte svara Roland. Dennis meddelade att föreningsservice på Service- 

och teknikförvaltningen har hand om dessa frågor.  

• Organisationerna planerar in tema inför nästkommande möten. 

 

 

12. Nästa möte:  

• Nästa möte i funktionsrättrådet är den 29 november kl 17:30 
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13. Mötets avslut:  

• Anneli Hedberg tackade för ett bra möte.  

 

 

Håkan Stenström förde mötets minnesanteckningar  
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Bevakningslista 

Datum          Ärende 

 

Ansvar 

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 

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. 

2020-09-24 Kv Pionen byggs om, en entré från väster 

hade anmärkningar. Avvaktar byggnationen. 

2021-03-29: inget nytt i frågan. 

2021-09-27: Inget nytt i frågan. 

 

Håkan Stenström 

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 

2019-05-27 Roland skickar förslag till Stefan. 

2019-09-23 Pierre tar med sig frågan. 

Dennis Carlson 
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2019-11-25 Mats och Roland bestämmer träff med Britt 

Fredriksson  

2020-09-24 Tillgänglighetsrutin önskas tas fram. Fihn 

arbetade med en mer omfattande. Pia kontrollerar vad 

som hänt. 

2021-03-29 Dennis kollar upp angående checklista I 

Duveholmshallen. 

2021-09-27: Ingen rutin finns. Dennis bjuder in till möte 

för att lösa problemet: Dennis, Britt, Roland och Mats. 

 

   


