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Vår handläggare Ert datum Er beteckning 

Håkan Stenström   

 

 
Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet 2021-03-29 

 

Plats: Linnégården, Linnévägen 23. eller via Teams. 

 

Tid: 17:30-19:30 

 

Närvarande: 

Politiker: Anneli Hedberg (S), Ordförande  

        Christoffer Öqvist (M) 

 

Tjänstemän: Håkan Stenström, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)  

   Henrik Janerin, Katrineholms Fastighets AB (KFAB), Teams 

   Pia Aalto, Vård o Omsorgsförvaltningen (VoF), Teams 

   Dennis Carlson, Service- och teknikförvaltningen (STF), Teams 

   Anna-Karin Sjökvist, Kulturförvaltningen (KULF), Teams 

 

Representant 

organisation: Roland Elfving, diagnosgrupp Hörsel 

   Solveig Fredriksson, diagnosgrupp Syn, Teams   

 Veronica Soldan, diagnosgrupp Medicin 

 Bertil Claesson, (ersättare) 

   Mats Lundgren, diagnosgrupp Kognitiv, Vice ordförande 

   Monica Holmner, diagnosgrupp rörelse, Teams 

Övriga:   

 

      

Förhinder: Lisbeth Andersson, (ersättare) 

   Thorbjörn Landbergsson, (ersättare) 

   Ingrid Karlsson, (ersättare) 

   Jesper Ek (L)  

   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, 2020-09-24 

Godkändes av rådet. På grund av rådande pandemi har rådet inte hållit några möten 

under en period. 

 

4. Tema KFAB: Kommande byggnationer 

 På grund av sjukdom flyttas punkten till senare möte. 

 

5. Förslag på kommande teman: 

 Föreningarna presenterar de olika diagnoserna på kommande möten. 

 

6. Pandemirapport från föreningarna. 

 Föreningarna berättade att det i stort inte varit några aktiviteter det senaste året. 

Det har bara varit något styrelsemöte med max 8 personers närvaro eller möten via 

Teams. 

Föreningarna ser fram mot kvartal fyra då förhoppningsvis vaccinationer skett och 

pandemin minskat. 

 

7. Remiss: Riktlinjer för Uteserveringar i Katrineholm 

Håkan presenterade kortfattat riktlinjerna som var bifogade i kallelsen till detta möte. 

Föreningarna önskade att även minimimått för entré till uteservering skulle framgå. 

Samt även att kontinuerlig tillsyn av att riktlinjerna efterföljs. 

 

8. Remiss: Riktlinjer för Gatupratare och varuvisningar i Katrineholm 

Håkan presenterade kortfattat riktlinjerna som var bifogade i kallelsen till detta möte. 

Föreningarna önskade att ett ”kvitto” på att företaget har ett beviljat tillstånd ska 

klistras fast på gatuprataren. Samt även att kontinuerlig tillsyn av att riktlinjerna 

efterföljs. 

 

9. Remiss: Strategi för Katrineholms Lek- och aktivitetsparker 

Håkan presenterade kortfattat strategin som var bifogade i kallelsen till detta möte. 

Föreningarna framhöll att det är bra att det framgår att lekparker ska vara tillgängliga 

för alla, att fallunderlag av konstgräs eller gummimattor förordas.  

 

10. Genomgång av bevakningslistan 

Bifogas sist i dessa minnesanteckningar. 

 

11. Nya frågor:  

a) Beräkningsgrund för kommunalt bostadstillägg för personer med 

funktionsnedsättning (KBF), olikheter med Försäkringskassans (FK’s) 

beräkningsgrund 
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Mats Lundgren framförde att det finns olikheter som missgynnar, trots att det framgår 

att det ska vara samma beräkningsgrund.  

 

12. Rapport från Regionens råd för funktionshinderfrågor: 

Roland redogjorde från rapporten, bl.a.: Det är många fall i Katrineholm med Corona. 

Det finns ingen forskning som pågår om elöverkänslighet. Katarina Olsson 

presenterade frågor om framtidens kollektivtrafik. 

 

13. Rapport från Folkhälsoutskottet: 

Anneli meddelade att på grund av pandemin så har många möten ställts in. Nästa 

möte i utskottet är 7 april. Då kommer följande att tas upp:  

• Motion om gratis mensskydd i skolorna.  

• Rapport från PEP-generation där Katrineholm är en av sex kommuner som valts ut att 

arbeta med att få barn och ungdomar att röra på sig mer och må bättre.  

• Rapport om trygghetsvärdar på skolor och ute i samhället. 

 

 

14. Övriga Rapporter. 

 Inga denna gång. 

 

15. Övriga Frågor: 

 

• Roland redogjorde från Funktionsrätt Sörmland. En utredning hur kommunerna 

arbetar med Barnkonventionen. Katrineholm har arbetat med dessa frågor bra och 

ligger i framkant enligt Roland. Bland annat gjordes en grundlig genomgång 2019 av 

Barnkonventionen. 

• Det sedan tidigare planerade besöket på Duvegården utförs när pandemin minskat. 

• Mats Lundgren framförde att det är svårt att komma in till gruppbostaden Humlen. 

Henrik Janerin kollar upp. 

• Håkan redogjorde för kommande planerade arbeten 2021, presenteras kortfattat 

nedan: 

✓ Tillgänglighetsanpassning genom ledstråk på Stortorgets västra del, mot 

kvarteret Pionen. 

✓ Tillgänglighetsanpassning av gångpassage mellan järnvägsstation och 

Järnvägsparken. 

✓ Carl Fredrikssons gränd kommer att göras mer välkomnande efter stora 

grävarbeten utförts där. 

✓ Vid Gatstuberg kommer en minnesplats för husdjur att anläggas. 

✓ I Forssjö kommer en aktivitetspark att anläggas i höst. 

✓ Köpmangatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan kommer förbättras 

och byggas om. 

✓ På Fredsgatan kommer korsningen vid restaurang Avenyn att byggas om. 

✓ Busshållplats på Vingåkersvägen vid kyrkogården kommer att byggas om. 

✓ Busshållplats vid Fortunagatan kommer byggas om. 

✓ På Linnévägen vid korsning Vasavägen kommer gång- och cykelöverfart att 

byggas om. 
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✓ Vasavägen söder om Oppundavägen kommer att byggas om. 

✓ På Linnévägen vid korsning Höjdgatan kommer Övergångsställe byggas om. 

✓ På Vasavägen mellan Linnévägen och Oppundavägen kommer gång- och 

cykelvägen få belysning. 

✓ På Österleden vid rondell Blåklockan kommer gång- och cykelöverfart 

byggas om. 

✓ En ny rondell kommer att byggas i korsningen Oppundavägen – 

Vingåkersvägen – Västgötagatan. 

✓ Gång- och cykelväg kommer byggas genom Backavallen från Prins Bertils 

gata till Duveholmsgymnasiet. 

✓ På Backavallen kommer en ny servicebyggnad att byggas. 

 

16. Nästa möte:  

• Återkommer om datum, men förhoppningen är att Rådet ska ha två möten under 

hösten. 

 

17. 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 

2020-09-24 Finns önskemål om fler åtgärdes som borde 

göras, bla vid Strandvik. Föreningarna tar fram förslag 

på platser. 

2021-03-29 Dennis Carlson talade om at than arbetar 

med att ta fram underlag för en 18 meter lång ramp 

till Strandviks bad. 

 

Dennis Carlson  

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. 

 

Håkan Stenström 

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. 

2020-09-24 Teleslinga fungerar ej. Anna-Karin 

kontrollerar med personalen att översyn behövs. 

Roland,  

Anna-Karin 
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2021-03-29: Teleslingorna har fungerat, men det har 

förekommit handhavandefel. En manual tas fram som 

tydliggör hur man använder teleslingan. 

 

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. 

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. 

 

Dennis Carlson 

   


