
 

 
PROTOKOLL  
Sida    1 
Det kommunala rådet för funktionshinder 
Sammanträdesdatum 2021-10-20 
 

  
  

 

   

Plats och tid 
Landsort, Teams 2021-10-20 kl. 09:00 – 10:05 
 

Ledamöter 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Roland Junerud (S), vice ordförande, deltar på distans 
Tony Nikander (V), SON, deltar på distans 
Bengt-Göran Pettersson (KD), BUN, deltar på distans 
Kerstin Persson, Strokeföreningen, deltar på distans 
Anders Berglund, DHR, deltar på distans 
Christina Sönnergren, Synskadades Riksförbund Stockholm & Gotlands län, deltar på distans 

Ersättare 
Christer Dahl (S), KFN, deltar på distans 
Berit Åberg, PRO 
Agneta Tjärnhammar, SPF, deltar på distans 

Övriga närvarande 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare KSF 
Gabriella Rodling, avdelningschef SOF, deltar på distans 
Eva Christensson, enhetschef SOF, deltar på distans 
Emmelie Reinson, äldre-och funktionshinderombud SOF, deltar på distans 
Janni Stjärnström, personligt ombud SOF, deltar på distans 

Paragrafer 
§§ 19-28 
 
Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, hus A plan 7, onsdag 27 oktober kl 13.30  
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Underskrifter 
 

 

     

Antonella Pirrone (KD) Christina Sönnergren, Synskadades Riksförbund 
Stockholm & Gotlands län 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 Rebecca Skoglund 
 Sekreterare    
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Dagordning 

§ 19. Mötets öppnande 

§ 20. Närvarande 

§ 21. Val av justerare 

§ 22. Fastställande av dagordning och eventuella övriga frågor 

§ 23. Föregående protokoll 

§ 24. Uppföljning balanslista 

§ 25. Återkoppling på frågor från föregående möte 

§ 26. Informationsärenden 

§ 27. Övriga frågor  

§ 28. Mötet avslutas  
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§ 19/21 - Mötets öppnande 

Antonella Pirrone, ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
______ 
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§ 20/21 - Närvarade 
 

Närvarokontroll genomförs och följande deltar under mötet. 

Beslutande 
Antonella Pirrone (KD), ordförande 
Roland Junerud (S), vice ordförande, deltar på distans 
Tony Nikander (V), SON, deltar på distans 
Bengt-Göran Pettersson (KD), BUN, deltar på distans 
Kerstin Persson, Strokeföreningen, deltar på distans 
Anders Berglund, DHR, deltar på distans 
Christina Sönnergren, Synskadades Riksförbund Stockholm & Gotlands län, deltar på distans 
 

Övriga deltagare  
Christer Dahl (S), KFN, deltar på distans 
Berit Åberg, PRO 
Agneta Tjärnhammar, SPF, deltar på distans 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare KSF 
Gabriella Rodling, avdelningschef SOF, deltar på distans 
Eva Christensson, enhetschef SOF, deltar på distans 
Emmelie Reinson, äldre-och funktionshinderombud SOF, deltar på distans 
Janni Stjärnström, personligt ombud SOF, deltar på distans 
 

_____ 
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§ 21/21 - Val justerare 
 
Rådet utser Christina Sönnergren att jämte med ordförande justera protokollet.  
Datum: 27 oktober 
Kl: 13.30 
Plats: Kommunhuset, hus A plan 7  
 
_____ 
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§ 22/21 - Fastställande av dagordning 

Till utsänd dagordning lägger råden till under övriga frågor: 

1. Insända frågor via mail från Berit Åberg gällande två parkeringsfrågor 
2. Fråga från Anders Berglund angående Lotsen samt digitalisering som stöd för pensionärer och 

funktionshindrade 

Med dessa tillägg fastställer råden dagordningen. 

_____________  
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§ 23/21 - Föregående protokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

____________  
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§ 24/21 - Uppföljning av balanslistan 

Antonella Pirrone, ordförande går igenom balanslistans punkter.  

1. Parkeringsplatser vid Folkets Hus – Tony Nicander tar med sig frågan till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Bjuda in Myndigheten för delaktighet (MDF) till ett rådsmöte – Anders Berglund återkommer med 
kontaktuppgifter till sekreterare Rebecca Skoglund. 

3. För korta parkeringstider i centrum – Tony Nicander tar med sig frågan till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

__________  
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§ 25/21 - Återkoppling på frågor från föregående möte 
 

Rebecca Skoglund, sekreterare presenterar insamlade svar på Anders Berglunds frågor från föregående 
möte.  

1. Timersättningen för de som har dagligverksamhet i stora Vika, hur stor är ersättningen 
per timma? 
 
svar: Habiliteringsersättningen är 10 kr per timme. Därutöver tillkommer en statlig ersättning som 
söks varje år av kommunen. Den statliga habiliteringsersättningen beräknas utifrån deltagarens 
verkställda beslut samt om det är del- eller heltidsbelslut.  
Utbetalningen sker vid två olika tillfällen för att skilja på var ifrån pengarna kommer. Den 
kommunala ersättningen som bygger på närvarotid betalas ut runt den 20:e varje månad och den 
statliga habiliteringsersättningen betalas ut runt den 30:e med första start juli månad.  

 
2. Kommunen bör införa att alla utbyggnader skall vara tillgängliga för funktionshindrade. 

svar: Fastighetsavdelningen arbetar aktivt med tillgänglighetsanpassning enligt Boverkets riktlinjer. 
I samband med ny- om- eller tillbyggnation ska hänsyn tas till tillgänglighetsperspektivet, 
projektenheten har med det som en kontrollpunkt i sina checklistor. Vid alla bygglovspliktiga 
förfaranden kontrolleras även tillgänglighet av bygglovsavdelningen. Se nedan information hämtat 
från Boverket;  

Tillgängligheten prövas redan i bygglovet 
När det gäller tillgänglighet så finns det i plan- och bygglagen både utformningskrav och tekniska 
egenskapskrav. Skillnaden är att utformningskraven ska prövas i bygglov medan de tekniska egenskapskraven 
hanteras i startbeskedet och kontrollplanen. Vilka krav som är utformningskrav eller tekniska egenskapskrav 
eller både och, kan du se i ett vägledningsdokument med olika färger och stilar som visar utformningskrav 
respektive tekniska egenskapskrav för BBR 3:1 Tillgänglighet och 3:2 Bostadsutformning.  

I samband med ombyggnation eller vid ett konkret behov från hyresgäst, gör fastighetsavdelningen 
en inventering över de åtgärder som behövs i verksamhetslokalen samt omgivningar kopplat till 
fastigheten, som transportvägar.  

I Boverkets byggregler, BBR, finns tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen. Boverkets byggregler 
gäller när man bygger nytt eller ändrar en byggnad, inklusive ändrad användning. De flesta reglerna finns i 
avsnitt 3, men det finns också regler i avsnitt 8. 
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3. Mfd deltagande på rådet - vad vill vi få information om, mfd är myndigheten för 
delaktighet. Jag vill få info om kommunen Nynäshamn jämförelse med andra kommuner 
dels i landet sen i regionen Stockholm.  
 
Svar: Anders Berglund önskar att MDF bjuds in till KRF, vilket vi gärna gör när vi fått 
kontaktuppgifter från Anders. 
 

4. Vaccination i kommunen Nynäshamn  
a. hur ser vaccination per ålder ut? 

 
svar: siffror från 7 sep:  

 
 
b. hur många dödsfall i kommunen? 

svar: enligt Socialstyrelsens hemsida har 45 personer avlidit i kommunen fram till 29 
augusti i år 

 
5. Fixaren - fördelning mellan pensionärer/funktionshindrade och vad är det för något 

fixaren hjälper med? 
 
svar:  På grund av GDPR för vi inte statistik, men en grov skattning är att den större delen är 
pensionärer och en låg andel är funktionshindrade. Tjänsterna finns listade här: 
https://nynashamn.se/service/omsorg--stod/stod-till-aldre/fixaren 
 

6. Lotsen - vad är uppgiften idag mot när vi föreslog inrättande av tjänsten samt var är 
Lotsen placerad har ju varit på Balder? 
 
svar: Äldre- och funktionshinderombud är en ny tjänst. Den nyinrättade tjänsten äldre- och 
funktionshinderombud kommer kunna erbjuda detta. Tjänsten är en sammanslagen tjänst på 100 
procent från tidigare tjänst aktivitetskoordinator samt äldre och funktionshinderombud. Uppdraget är 
att stärka målgrupperna och arbeta förebyggande, rådgivande och uppsökande. 
 

7. Regionens bidrag inom kulturen - har kommunen sökt bidrag för utsmyckning dvs konst 
från regionens kulturförvaltning, hela Karolinska sjukhusets utsmyckning är via 
kulturförvaltning. Överhuvudtaget våra möjligheter att nyttja kulturförvaltningen gäller 
för biblioteken, teater mm.  
 
svar: nej det har vi inte. 

 

__________ 

  

https://nynashamn.se/service/omsorg--stod/stod-till-aldre/fixaren
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§ 26/21 - Informationsärenden 

Eva Christensson, enhetschef SOF, Emmelie Reinson, äldre-och funktionshinderombud SOF och Janni 
Stjärnström, personligt ombud SOF presenterar sig. 

Janni Stjärnström innehar tjänsten som personligt ombud. Uppdraget är att stötta personer med psykiska 
funktionsnedsättningar genom att samordna och vara stöd vid kontakt med myndigheterna. Tjänsten 
finansieras delvis genom statsbidrag. I hennes roll ingår även att rapportera systembrister vilket görs som en 
årlig rapport som skickas till socialstyrelsen. 

Eva Christensson är ny enhetschef på myndigheten för äldre och funktionshinder. 

Emmelie Reinson innehar en nyinrättade tjänst som äldre- och funktionshinderombud. Tjänsten är en 
sammanslagen tjänst på 100 procent som utöver äldre och funktionshinderombud innehar äldrelotsen och 
aktivitetskoordinator. Uppdraget är att stärka målgrupperna och arbeta förebyggande, rådgivande och 
uppsökande. Emelie kommer att finnas på Balder 1 - 2 dagar i veckan och har börjat boka in möten med 
berörda organisationer för att presentera sig och sin nya roll. 
 

____  
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§ 27/21 - Övriga frågor 

1. Insända frågor via mail från Berit Åberg gällande två parkeringsfrågor 
2. Fråga från Anders Berglund angående Lotsen samt digitalisering som stöd för pensionärer och 

funktionshindrade 
 

1. Berit Åberg lyfter frågan om parkering vid sjukhus (gäller inte Nynäshamn) där det på samma 
parkeringsplats kan vara flera olika parkeringsbolag. Detta kan resultera i att man betalar till fel 
parkeringsbolag och då också riskerar att få parkeringsböter. Tony Nicander tar med sig frågan till 
samhällsbyggnadsnämnden och Bengt-Göran Pettersson tar med frågan till kommunstyrelsen. 

Berit Åberg lyfter även frågan om avsaknad av handikapparkering i anslutning till Nynäshamns 
föreningslokaler samt att vanliga parkeringsplatser i anslutning till lokalerna är för få. Handikapparkering 
bör finnas i anslutning till föreningslokalerna. Tony Nicander tar med sig frågan till 
samhällsbyggnadsnämnden och Bengt-Göran Pettersson tar med frågan till kommunstyrelsen. 

2. Anders Berglund lyfter frågan angående en tidigare önskan om att det inrättas en tjänst för 
funktionshindrade dit de kan vända sig för samordning, råd och stöd. Den nyinrättade tjänsten äldre- 
och funktionshinderombud kommer kunna erbjuda detta. Tjänsten är en sammanslagen tjänst på 100 
procent från tidigare tjänst aktivitetskoordinator samt äldre och funktionshinderombud. Uppdraget är att 
stärka målgrupperna och arbeta förebyggande, rådgivande och uppsökande. 
 

3. Anders Berglund lyfter även frågan om digitalisering som stöd för pensionärer och funktionshindrade.  
Arbetet med välfärdsteknik och digitalisering har påbörjats och kommer finnas med i socialnämndens 
verksamhetsplan. 

 

_____________  
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§ 28/21 - Mötet avslutas 

Antonella Pirrone, ordförande avslutar dagens möte. Nästa sammanträde är den 8 december och kommer då 
att återgå till ett fysiskt sammanträde på Folkets Hus.  

 

 

_________ 
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