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Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Håkan Stenström   

 
 
Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet 2019-03-04 
 
Plats: Linnégården, Linnévägen 23. 
 
Tid: 17:30-20:00 
 
Närvarande: 
Politiker: Anneli Hedberg (S), Ordförande  
        Jesper Ek (L) 
    
Tjänstemän: Håkan Stenström, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)  
   Henrik Janerin, Katrineholms Fastighets AB (KFAB) 
   Stefan Ivarsson, Service- och teknikförvaltningen (STF) 
   Pia Aalto, Vård o Omsorgsförvaltningen (VoF) 
 
       
Representant 
organisation: Roland Elfving, diagnosgrupp Hörsel 
   Lisbeth Andersson, (ersättare)   

 Veronica Soldan, diagnosgrupp Medicin 
 Bertil Claesson, (ersättare) 

   Ingrid Karlsson, (ersättare) 
   Mats Lundgren, diagnosgrupp Kognitiv, Vice ordförande 
   Solveig Fredriksson, diagnosgrupp Syn 
   Monica Holmner, diagnosgrupp rörelse 
   Thorbjörn Landbergsson, (ersättare) 
 
 
Övriga:  Anna Marnell, Kommunledningsförvaltningen (KLF) 
      
Förhinder: Robert Larsson, diagnosgrupp Rörelse 
   Hanna Rasmusen. Kulturförvaltningen (KULF) 
   Christoffer Öqvist (M) 
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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. Presentation av rådets medlemmar: 
Samtliga närvarande presenterade sig och vilka organisationer /arbetsplatser de 
representerade. 
 

4. Genomgång av rådets uppdragsbeskrivning: 
Anneli informerade om rådets uppdrag.  
 

5. Information om den kommunala organisationen, Anna Marnell: 
Anna redogjorde för hur en kommun fungerar och hur Katrineholms kommun är 
organiserat. Se bilaga. 
 

6. Årets sammanträdesdagar 4/3, 27/5, 23/9, 25/11 kl 17:30 
Mötet godkände mötesdagarna. 
Möten är på Linnégården förutom den 23 september då vi är på Perrongen 
(Lokstallet) 
 

7. Minnesanteckningar från föregående möte, 2018-11-26 
 Godkänndes av rådet. 
 

8. Genomgång av bevakningslistan: 
 Se bevakningslistan. 

 
9. Nya frågor: 

a) Ledsagning av hemtjänstpersonal. 
(se bevakningslistan) 

 
b) Tillgänglighet på förskola. Hjälpmedel saknas, anpassade lokaler m m. 

Svar från Birgitta Dahlbeck som är verksamhetschef förskola. Vid nybyggnation tas stor 
hänsyn till tillgänglighet. Personal för dialog med specialister vid förändringar.  
Elevhälsan bjuds in till ett av rådets kommande möten. 

 
c) Sveaparken. Flis som underlag. 

Flis används nu som standard som stötdämpande underlag på kommunens lekplatser. 
Det är en ren naturprodukt som är mer tillgänglig än sand. Bäst ur 
tillgänglighetsperspektiv är gummiasfalt, men den kan inte motiveras ur miljöaspekter i 
större mängder. 

 
d) Information till allmänheten om gångpassage. 

Se länk till transportstyrelsen nedan. 



 

 
 

 
 
  

 Datum Vår beteckning 

 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2019-03-05 
 

 
 Infrastruktur   

 

3 
 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-
trafikregler/Overgangsstalle/ 

 
 

e) Snöröjning 
STF har som mål att snöröjningen ska vara bra. Har någon synpunkter på snöröjningen 
kontakta i stället felanmälan för att snabbare handläggning (appen ”Felanmälan 
Katrineholm”). 

 
f) Hissar Sjötorps bygg. 

(Se bevakningslistan) 
 

g) Hiss i ”Röda Huset” remiss. 
Sypunkter på att hissen är felplacerad i huset. Svårt att angöra med färdtjänst från 
Kungsgatan. Håkan tar frågan till Cathrine Andersson på SBF. Hon har inte fått några 
synpunkter på detta från färdtjänst som är de som ska komma med förslag till ändring. 

 
h) Regler gällande HKP. 

Länk till kommunens sida för ansökan, där finns länk till Transportstyrelsens info om 
PRH där också informationen finns: 
https://www.katrineholm.se/trafik--gator/parkering.html#0 
 
Skickar även med den information som sökande får tillsammans med erhållet tillstånd 
som bilaga. 
 

i) Småfrågor 
För att jobba med mer strategiska och långsiktiga frågor hänvisas framöver att ”mindre 
frågor” gällande tillgänglighet tas upp direkt med berörd förvaltning/personer för 
snabbare handläggning. 
 

j) Sveaparken 
Fråga om att bygga toalett i Sveaparken för besökare togs upp igen i rådet. Håkan talade 
på nytt om att han varit i kontakt med Region Sörmland och dess förvaltare Emil 
Wiklund. De är positiva till samarbete och att det går bra för Katrineholmarna att 
utnyttja sjukhuset allmänna toaletter. 
 
 

10. Rapport Regionens råd för funktionshinderfrågor (RRFF): 
Ingrid talade om att rådet har sitt första möte för året den 21 mars. 

 
11. Rapport från folkhälsoutskottet: 

• Anneli redogjorde från senaste mötet.  
• Val av politiker till Funktionsrättsrådet. 
• Att kommunen ska undanbe rökning vid badplatser och parker. 
• 1:a juni blir det förbud mot rökning i hela landet vid bl.a. perronger, uteserveringar, 

lekplatser m.fl. platser. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Overgangsstalle/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Overgangsstalle/
https://www.katrineholm.se/trafik--gator/parkering.html#0
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12. Övriga Rapporter. 

a. Inga övriga rapporter. 
 

13. Övriga Frågor. 
 

a)  Fråga kom upp om både ordinarie och ersättare kommer att kallas till 
Funktionsrättsrådet. Anneli svarade ja, ingen förändring mot i dag. 
 

14. Nästa möte: Är den 27:e maj kl 17:30.  
 

15. Mötets avslut: Anneli Hedberg tackade för ett bra möte. 
 
Håkan Stenström förde mötets minnesanteckningar  



 

 
 

 
 
  

 Datum Vår beteckning 

 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN 2019-03-05 
 

 
 Infrastruktur   

 

5 
 

 

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. 
  

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. 
 

Hanna Rasmusen   
Henrik Janrin 

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 
 

Håkan Stenström 

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 

Håkan Stenström 
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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.  
 

2018-
02-26 

Handikapparkering utanför Stadshotellet vart tog den 
vägen? 
2018-05-07 Håkan framförde att det enligt uppgift ska bli 
åtgärdat innan sommaren.  
2018-11-26 Kommer att skyltas om till P 15 minuter. Skylt 
beställda. Med parkeringstillstånd så kan rörelsehindrade 
stå där i tre timmar. 
 

Håkan Stenström 

2018-
02-26 

Ingången till RSMH på Bondegatan korsning Bryggaregatan 
dörrstängaren är alldeles för tung. 
2018-11-26 Ev byta dörrstängare om den inte går att justera. 
2019-03-04 kolla upp fläkt så inte undertrycket är för 
stort så det blir svårigheter att öppna dörrar. 
 

Henrik Janerin. 

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. 
 

Henrik Janerin 
och  
Robert Larsson 

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. 
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 
 

Henrik Janerin 

2018-
09-24 

Bussen stanna ofta fel på Djulögatan vid Kullbergska 
sjukhuset så man får gå av i gräset.  
2018-11-26 Håkan informerade om att arbetet är 
beställt.  

Håkan Stenström 
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2018-
09-24 

Önskemål om ledstråk från busshållplatsen vid 
Floragatan ända upp till Akutens entré. Håkan tar med 
frågan till SBF för påstötning till Landstinget.  
2018-11-26 Håkan har tagit upp önskemålet med 
Landstingets projektledare för ombyggnationen. 
 

Håkan Stenström 

2018-
09-24 

Roland efterfrågar protokoll på när besiktningar av 
teleslingorna är utförda. 
2018-11-26 Kvarstår 
 
 

Henrik Janerin 

2018-
09-24 

Offentlig toalett i Stadsparken 
2018-11-26: Medel för handikapptoalett i Stadsparken 
finns med i KIAB´s budget för 2019. 
2019-03-04. Henrik återkommer med mer 
information till nästa råd. 
 

Henrik Janerin 

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 
 

 

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 
 

Hanna Rasmusen 

2018-
09-24 

Sluten på ledstråket vid Stortorget leder till en pelare och 
en vägg. 
Håkan vet om och felet ska åtgärdas vid nästkommande 
etapp, våren 2019. 
 

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 

Stefan Ivarsson 
Henrik Janerin 
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STF hyr ut utan det behöver anpassas. Förslag från STF: 
att funktionsrättsrådet tar fram ett förslag. 
2018-11-26 Kvarstår 
 

2018-
11-26 

Avvikelser mellan verklig resväg och Samtrans 
planeringsverktyg, påverkar både kommunens 
kostnader som brukarens tre-milaresor. 
Verklig resväg stämmer inte med de avstånd som 
Samtrans får fram med sitt planeringsverktyg. Kan ej 
boka resa trots att resans längd understiger 30 km. Det är 
en fråga för Sörmlandstrafiken.  
2019-03-04 Solveig skriver till Sörmlandstrafiken 
från rådet. 
 

Solveig 

2018-
11-26 

Rådsmöte på Perrongen med visning av lokalerna. 
Förslag att lägga ett av Funktionsrättsrådets möten 2019 
på Perrongen. Tas upp på nästa Funktionsrättsråd. 
Planen är att mötet i september förläggs på Perrongen 
 

Anneli 

2018-
05-07 

Tung dörr till Jürs tobak. Balans och kontrast på nya 
blomsteraffären på Köpmangatan.  
2018-11-26 Kvarstår. Tas med i kommande kontroll 
av tillgänglighet till bustikslokaler i centrum. 
 

Håkan Stenström 

2018-
09-24 

Transportabel hörslinga till utomhusarrangemang. 
Mats Fihn har haft kontakt med den ljudleverantör som 
anlitas. De kan tillhandahålla samma utrustning som 
används vid andra arrangemang. Svar från leverantören 
(Vi har ett system för mobil hörslinga för uthyrning. Det 
består av en sändare och personliga mottagare, av den 
typen där användaren har ett induktionsloopshalsband 
(dagens längsta ord?) runt halsen, sen använder de sin 
hörapparat som med vilken T-slinga som helst. 
I dagsläget har vi en stationär & en mobil sändare samt 
10 mottagare, men om efterfrågan ökar har vi inga 
problem att skaffa fler enheter. 
Vi använder detta system såväl till Katrineholmsrevyn 
(eftersom slingan i Tallåsaulan stör utrustningen på scen) 
samt vid Friluftsteatern på Djulö om somrarna, och 
enligt vad vi fått höra så fungerar systemet mkt bra. Det 
är ju lite svårt för oss "normalhörande" att avgöra, så jag 
får förlita mig på vad andra sagt!) 
Mats kollar vidare om det finns andra lösningar. 
 

 

2019-
03-04 

Ledsagning av hemtjänstpersonal. 
Hemtjänsten har tagit över den kommunala ledsagningen 

Pia Aalto 
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från ledsagningsgruppen. Pia Aalto förklarade men tar 
med sig frågan och framför synpunkterna 
 

2019-
03-04 

Hissar Sjötorps bygg. 
Synpunkter på att hissen vid nya husen vid Djulö backar 
inte är tillgänglig. Vilka regler gäller ? Håkan tar med 
sig frågan till Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
återkopplar till nästa Funktionsrättsråd. 
 

Håkan Stenström 
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