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Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet 2022-05-30
Plats:

Linnégården, Linnévägen 23.

Tid:

17:30-19:30

Närvarande:
Politiker:
Tjänstemän:

Representant
organisation:

Övriga:
Förhinder:

Anneli Hedberg (S), Ordförande
Christoffer Öqvist (M)
Cathrine Lindkvist, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Pia Aalto, Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF)
Stefan Ivarsson, Service- och teknikförvaltningen (STF)
Anna-Karin Sjökvist, Kulturförvaltningen (KULF)
Roland Elfving, diagnosgrupp Hörsel
Solveig Fredriksson, diagnosgrupp Syn
Mats Lundgren, diagnosgrupp Kognitiv, vice ordförande
Conny Andersson, diagnosgrupp Rörelse
Inger Johansson, Reumatikerföreningen
Thorbjörn Landbergsson, ersättare
Ingrid Karlsson, ersättare
Bertil Claesson, ersättare
Lisbeth Andersson, ersättare
Johan Söderberg, Kommunstyrelsens ordförande
John Ogenholt (Kd)
Håkan Stenström Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Henrik Janerin, Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
Dennis Carlson, Service- och teknikförvaltningen (STF)
Veronica Soldan, diagnosgrupp Medicin

1

Datum

2022-03-28

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN

Vår beteckning

Infrastruktur

1. Mötets öppnande:
Anneli Hedberg, ordförande i Funktionsrättsrådet, hälsade välkomna till dagens möte.
Deltagarna presenterade sig för närvarolistan.
2. Fastställande av dagordning:
Mötet godkände dagordningen.
3. Minnesanteckningar från föregående möte, 2022-03-28
5) Länsstyrelsens besök kan bli aktuellt längre fram, personen som skulle komma har
avslutat sin tjänst.
I övrigt godkändes minnesanteckningarna av rådet.
4. Tema Kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg
Johan pratade om utmaningar som kommunen står inför när restriktionerna minskar.
Läget med flyktingströmmar från Ukraina, Det beräknas befinna sig 120 personer från
Ukraina i Katrineholm, ingen som har blivit anvisad hit utan alla har kommit hit andra
vägar. Kommunerna ska ta över ansvar från flyktingboenden från Staten.
Kommunen har gjort stora investeringar i skolor och särskilda boenden. När lokaler
renoveras ges möjlighet att anpassa till aktuella krav.
Det pågår mycket exploateringar främst på Lövåsen, där bland annat ett planerat
Truckstop kommer att frigöra ytor i centrum för annan användning.
Det föds ungefär 100 barn färre per år vilket innebär att befolkningsökningen blir
mindre.
Mycket problem med tågtrafiken vilket på verkar pendling, viktigt att det fungerar för
både in- och utpendling.
Positiv utveckling för föreningslivet efter corona.
Vi jobbar mycket med att höja folkhälsan i kommunen, aktuellt nu är Hälsoåret som
vänder sig både internt till kommunanställda och externt till kommunens invånare.
Corona-epidemin har inte haft lika mycket negativ effekt på näringslivet som befarat.
5. Genomgång av bevakningslistan
Bifogas sist i dessa minnesanteckningar.
6. Nya frågor:
• Hur kan funktionerna MAS/MAR utgöras av en och samma person, dessa
funktioner ska föra dialog.
I Katrineholms kommun finns i dagsläget en person som innehar tjänsten som
MAS/MAR. Kommunens MAS/MAR deltar i länsnätverk Sörmland för
MAS/MAR.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR)
I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en eller flera medicinskt
ansvariga sjuksköterskor (MAS). För verksamheter som jobbar med rehabilitering
kan det istället finnas en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är
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medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
MAS och MAR har ett särskilt medicinskt ansvar för att:
- patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
- det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal
vid behov
- patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
- rutinerna för läkemedelshantering är säkra
- besluten om delegering är patientsäkra
- patientjournaler förs
- anmälan görs till ansvarig kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig
skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för
det.
Utöver de reglerade uppgifterna är det vårdgivaren som bestämmer vilka
arbetsuppgifter som ingår i jobbet som MAS eller MAR. Som en del av utredningen
av ny Äldreomsorgslag finns frågan gällande eventuellt ett krav på att kommunerna
ska ha en MAR. En översyn pågår nu av socialstyrelsen gällande funktionen och
resultat förväntas komma senare under året. Katrineholms kommun avvaktar
socialstyrelsens utredning för att sedan ta ställning till på vilket sätt MAS/MAR
funktionen ska vara.
•

Kvalitetscontrollern V&O, arbetsuppgifter?
Kvalitetskontroller på Vård- och omsorgsförvaltningen har en övergripande och
strategisk funktion för kvalitetsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden
utifrån gällande lagar och föreskrifter. Ska vara delaktig i kvalitetsarbetet på vårdoch omsorgsförvaltningen. I arbetet ingår bland annat att granska Lex Sarah.
Kvalitetskontroller ingår i förvaltningskontoret för att stötta hela förvaltningens
verksamheter.

•

LEX Sarah/Maria, möjlighet till berörda att yttra sig innan anmälan förs till
IVO?
LEX Maria ska alltid innehålla synpunkt från patient/närstående. Oftast bifogas inte
synpunkt på grund av att enskilda avstått men frågan ställs alltid.
Lex Sarah/Maria innehåller uppgifter från berörda som inhämtas genom intervjuer
med medarbetare som berörs av en händelse. Underlaget ställs samman i en rapport
som är förvaltningens underlag med bedömning av åtgärder som ska vidtas.

•

Genomförandeplaner, vilken roll/funktion i organisationen har de som
kvalitetsgranskar planer och inom vilken tidsrymd ska en genomförandeplan
vara godkänd:
Enligt instruktion för genomförandeplan ska planen finnas inom två veckor.
Innehållet i en genomförandeplan kan variera beroende på vilken insats
genomförandeplanen gäller för. Den enskilde och dennes företrädare bör delta i att
ta fram genomförandeplanen och ibland kan detta dra ut på tiden.
Egenkontroll ska ske av social dokumentation –granskningen är kopplad till
förvaltningens resultatmål i kommunplanen. Enhetschef, dokumentstödjare och
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personal är ansvariga för att granskning sker enligt formulär och detta ställs
samman för att kunna följa eventuella brister i dokumentation. Vid eventuella
händelser som utreds som avvikelser, lex Sarah/Maria sker granskning av
dokumentation av förvaltningens utredare med ansvar för Lex Sarah.
Nytt inför 2022 är att det görs en fördjupad verksamhetsuppföljning där man bland
annat följer upp dokumentationen, avvikelser, följsamhet till rutiner och kännedom
om rutiner.
•

Vattenland i Sveaparken, anpassning, toaletter?
Kommunen har skriftlig överenskommelse om att besökare till parken får nyttja
toaletterna på Kullbergska sjukhuset.
Efter avstämning med sjukhuset skulle eventuellt en mindre vägvisningskylt till
toaletten kunna sättas upp.
Behov av andra toalettlösningar får hanteras längre fram.
Bild på vattenleken bifogas minnesanteckningarna.

•

Varselmarkering vid Kontaktcenter?
Varselmarkering är KFAB´s ansvar.

7. Rapport från Regionens råd för funktionshinderfrågor:
Roland skickar ut minnesanteckningarna.
8. Rapport från Folkhälsoutskottet:
Möte ska hållas nästa vecka, Anneli nämnde bland annat:
• Yttrande över ny plan för suicidprevention. Ökad kunskap om hur vi bemöter
varandra.
• Mycket focus på hälsoåret
9. Övriga Rapporter.
Inga denna gång.
10. Övriga Frågor:
Rådet är inbjudna till studiebesök på Stensättersskolan, anmälan till Anneli.
11. Sammanträdestider 2022:
Nästkommande möten är: 26 september och 28 november kl 17:30 på Linnégården.
12. Mötets avslut:
Anneli Hedberg tackade för ett bra möte.
Cathrine Lindkvist förde mötets minnesanteckningar
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Bevakningslista
Datum Ärende
2017Handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder hos
09-04
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.
2021-11-29: Inget nytt i frågan
2022-03-28: Inget nytt i frågan
2022-05-30: Inget nytt i frågan

Ansvar
Håkan Stenström

201809-24

Dennis Carlson

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 t.ex. 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.
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2019-09-23: Pierre tar med sig frågan.
2019-11-25: Mats och Roland bestämmer träff med Britt
Fredriksson
2020-09-24: Tillgänglighetsrutin önskas tas fram. Mats
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.
2021-11-29: Frågan kvarstår
2022-03-28: Inget nytt i frågan.
2022-05-30: Mats och Roland har träffat Britt,
funktionaliteten utökas att även omfatta lokaler som
inte är avsedda för ändamålet.
202111-29

Anslutning till rampen vid Djulöbadet.
Grusyta med rullande gårdsgrus finns på
anslutningsvägen till rampen. Dennis Carlsson åtgärdar
problemet.
2022-03-38: Inget nytt i frågan, men kommer att
åtgärdas innan säsong.
2022-05-30: Ska vara åtgärdat innan midsommar

Dennis Carlsson

202111-29

Laddstolpar ej tillgängliga vid parkeringen
Gullvivan. De sitter upp i slänt bakom kantstöd.
2022-03-28: Håkan tar frågan till
Samhällsbyggnadsförvaltningen och återkommer.
2022-05-30: Inget nytt i frågan, hur platserna ska
anpassas behöver utredas

Håkan Stenström
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