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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNIGEN

Vår beteckning

Infrastruktur
Ert datum

Vår handläggare

Er beteckning

Håkan Stenström

Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet 2019-09-23
Plats:

Perrongen, Lokstallarna, Östermalmsgatan 2

Tid:

17:30-19:30

Närvarande:
Politiker:
Tjänstemän:

Representant
organisation:

Anneli Hedberg (S), Ordförande
Christoffer Öqvist (M)
Håkan Stenström, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Henrik Janerin, Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
Pierre Jansson, Service- och teknikförvaltningen (STF)
Pia Aalto, Vård o Omsorgsförvaltningen (VoF)
Anna-Karin Sjökvist, Kulturförvaltningen (KULF)
Roland Elfving, diagnosgrupp Hörsel
Lisbeth Andersson, (ersättare)
Veronica Soldan, diagnosgrupp Medicin
Bertil Claesson, (ersättare)
Solveig Fredriksson, diagnosgrupp Syn
Monica Holmner, diagnosgrupp rörelse
Thorbjörn Landbergsson, (ersättare)
Ingrid Karlsson, (ersättare)

Övriga:

Helena Olsson, Elevhälsan

Förhinder:

Robert Larsson, diagnosgrupp Rörelse
Mats Lundgren, diagnosgrupp Kognitiv, Vice ordförande
Jesper Ek (L)
Stefan Ivarsson, Service- och teknikförvaltningen (STF)
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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, 2019-05-27
Fråga 6 f. Hjälpmedel vid färdtjänst, vem bär ansvaret för att brukarnas hjälpmedel kommer
med vid resa? Svar från Pia Aalto: Hjälpmedel anges i beställningen. Chauffören har
ansvaret för att hjälpmedel kommer med fordonet. Vissa elrullstolar har ej godkända
fästanordningar och kan därmed ej medtas i fordon.
Godkänndes av rådet.
4. Information från Elevhälsan
Helena Olsson från Elevhälsan berättade om verksamheten. Elevhälsan är en central
enhet som stöttar barn och ungdomar från förskola till gymnasiet. Se bilaga.
5. Genomgång av bevakningslistan:
Se bevakningslistan.
6. Nya frågor:
a) 65+ kortet borde omfatta de som har sjukersättning.
Det är enbart åldern som avgör de fria bussresorna. Anneli tar frågan med sig om det
blir aktuellt med fria bussresor nästkommande år.
b) Planering av korsning (Kungsgatan – Fredsgatan.
Diskussion om ledstråkens utformning i korsningen. Ingen åtgärd.
c) Remiss från Regeringskansliet.
Pia Aalto berättade om den remiss som utvalda kommuner får svara på. Betänkande
styrkraft i funktionshinderpolitik. Katrineholm kommer att svara.
7. Rapport Regionens råd för funktionshinderfrågor (RRFF):
Ingrid informerade om att Rådet har möte den 10 oktober. Har haft ett förmöte med
föreningarna om frågor som ska tas upp. Frågor är bl.a.
• Sjukresor för de som har kommunal färdtjänst.
• Mobilt Bank-ID, vissa brukare har problem.
• Önskar gratis bil-P vid samtliga sjukhus.
• Önskar fler gratis skoanpassningar från 2 till 3 per år.
8. Rapport från folkhälsoutskottet:
• Christoffer redogjorde från möte i Folkhälsoutskottet:
ANDTS-ambassadörer, 5 gymnasieungdomar gick utbildning från Katrineholm.
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Revidering av styrdokument.
9. Övriga Rapporter.
10. Övriga Frågor:
1. Till nästa möte informerar en grupp om sin verksamhet.
2. Föreningarna tar fram efterträdare för Robert Larsson.
11. Nästa möte: Är den 25 november kl 17:30
12. Mötets avslut: Anneli Hedberg tackade för ett bra möte. Efter mötet visades lokalerna på
lokstallarna och presentation av de olika verksamheterna av Jenny Skarstedt.
Håkan Stenström förde mötets minnesanteckningar
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Bevakningslista
Datum Ärende

Ansvar

201805-07

Valla IP. Dörröppnare till handikapptoan saknas.
Stefan Ivarsson,
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.

201703-06

Ängeln
Hanna Rasmusen
2018-05-07: Nu är det åtgärdat från entré fram till
Henrik Janrin
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.

201709-04

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.
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201705-22

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.

Håkan Stenström

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.
201802-26

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

201809-24

Kaos gällande parkerade bilar på gården till
Henrik Janerin
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
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
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201809-24

Bussen stanna ofta fel på Djulögatan vid Kullbergska
Håkan Stenström
sjukhuset så man får gå av i gräset.
2018-11-26 Håkan informerade om att arbetet är beställt.
2019-05-25 Håkan informerade om att arbetet är beställt
men ej utfört.
2019-09-23 Efter koll med STF har de utfört arbetet.

201809-24

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.
2019-05-27. Ritningar på handikapptoaletterna i
serveringsbyggnaden i Stadsparken har kommit till
rådet. Sedan kommer en ny toa att byggas väster om
scenen som enbart kommer att vara upplåst vid
arrangemang/uthyrd scen, i Stadsparken.
2019-09-23 Roland framförde att det var mycket bra
toalett inne i orangeriet.
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

Henrik Janerin

201809-24

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.

Hanna Rasmusen

201809-24

Sluten på ledstråket vid Stortorget leder till en pelare och Håkan Stenström
en vägg.
Håkan vet om och felet ska åtgärdas vid nästkommande
etapp, våren 2019.
2019-09-23 Tas med i kommande budgetarbete.

201809-24

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

201809-24
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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.
201805-07

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.
2019-05-27 Samhällsbyggnadsförvaltningen tittar på det
till nästa möte.
2019-09-23 Kvarstår, Svårt med resurser för arbetet.

201903-04

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

201903-04

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.
2019-05-27 Kvarstår
2019-09-23 Regler för hissar finns att läsa på
www.boverket.se
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