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Möte med rådet för funktionshindersfrågor – RFH 
 
Datum: Tisdagen den 24 november 2020 
Tid: Kl 9:20–10.50 
Plats: Distansmöte via Zoom 

 

 
Ledamöter: 

 

Peter Evansson (S) 
Lennart Lundberg (KNU) 

Ordförande  
Vice ordförande 

Ingela Stern 
Leif Wall 

Funktionsrätt Knivsta   
Funktionsrätt Knivsta 
 

Övriga närvarande: 
Under den gemensamme mötestiden (p 1-8 kl 9.20–10.30) 
Emir Subasic 
Ida Sarapik 
Helena Sjunnesson 
Marini Adams 
Ulrika Brugård 
Lars Berglöf  
Gerd Persson 
Maj Lis Askebro 
Mona Svelander 

Administrativ chef, vård- och omsorgskontoret 
Närvårdsstrateg 
Kommunikatör  
MAR 
Socialt ansvarig samordnare 
PRO 
SPF  
SPF 
SPF 

  
Övriga närvarande hela mötet:  
Kerstin Eskhult 
Catrin Josephson 
Lisa Bouveng 
Siobhán Górny 

Socialnämndens ordförande 
Socialchef  
Områdeschef, utförare 
Kommunsekreterare 
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1. Nuläge i Knivstas vård- och omsorgsverksamheter i och med Covid 19-pandemin  

 
Information utifrån aktuellt läge  
 
Lisa Bouveng, områdeschef, och Catrin Josephson, socialchef, informerar. Just nu är det 
smittfritt inom äldreomsorgen i egen regi. Brukar som uppvisar symptom tar covid-prov och 
behandlas som om de vore smittade tills provresultatet kommer, vilket t.ex. innebär att 
personalen bär skyddsutrustning.  
Ett Covid 19-utbrott har under hösten ägt rum på Vilhelms gård.  
 
I Knivstas äldreomsorg är det alltid läkare som avgjort vilken behandling en enskild med 
Covid 19 ska få – om det är palliativ vård i hemmet eller sjukhusvård. Beslutet ska ske i 
samråd med de anhöriga och den enskilde, och kommunen har inte sett att enskilda 
systematiskt nekats sjukhusvård.  
 
Lyckträffen har varit stängd under pandemin och fortsätter vara stängd under hösten. 
Personalen arbetar med digitala aktiviteter istället, och lånar t.ex. ut Ipads för att fler ska 
kunna delta.  
 
 

2. Dialog om hur Lyckträffen kan bedrivas coronasäkert framöver 
 
En diskussion förs, bland annat om huruvida verksamheten kan flyttas tillfälligt till större 
lokaler eller öppnas för vissa målgrupper. Förvaltningen tar gärna emot flera idéer och 
synpunkter. Dessa kan mejlas till Lisa Bouveng, områdeschef. 
 
 

3. Den pågående omställningen till en effektiv och nära vård 
 
Information om resultat från medborgarrådets enkät om Vårdcentrum i Knivsta 
Helena Sjunnesson, kommunikatör, informerar.  Medborgarrådet är öppet för alla över 16 år 
och bosatta i Knivsta och genomförs genom digitala enkäter. Kommunen vill att panelen ska 
vara representativ i fråga om deltagarnas ålder, kön och geografiska område. Det här 
innebär att om det t.ex. är få svaranden från ett visst område ”viktar man upp” deras svar så 
att inte bara de mest representerade områdenas åsikter får genomslag. Det är framför allt 
den västra landsbygden som är underrepresenterad i svaren. 
 
Enkäten visar bl.a. att många vill ha en god primärvård i Knivsta och är positiva till digital 
vård.  
 
Presentationen kommer att skickas till råden när den slutliga sammanställningen gjorts.  
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Pågående projekt inom effektiv och nära vård  
Ida Sarapik, närvårdsstrateg, informerar. 
 
Det finns just nu tre pågående projekt.   
 

- Utveckling av vård i hemmen utifrån målbilden för effektiv och nära vård 2030. 
Slutdatum är 2021-02-28. 

- Bättre omhändertagande för äldre med komplexa behov.  
- Utveckling av så kallade närmottagningar i samverkan mellan regionen och 

kommunerna. En kartläggning pågår med slutdatum 2020-12-31.  
 
2021 påbörjas ett nytt projekt, ”Förstärkt geografiskt hälsouppdrag”.  
 
Dialog kring framtida upplägg för vård i hemmet  
 
Kommunen vill genom råden få veta hur vård i hemmet upplevs idag och hur man vill att det 
ska se ut framöver. Idéer och synpunkter mejlas gärna till Ida Sarapik, närvårdsstrateg.  
 
 

4. Avtals- och verksamhetsuppföljningar inom äldre- och funktionshinderomsorgen 
 
Information om nyligen genomförda uppföljningar samt vård- och omsorgskontorets 
modell för uppföljning av utförares vård och omsorg 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig samordnare, informerar om socialnämndens 
uppföljningsmodell för egen regi och privata utförare.  
 
Nämnden ansvarar för att alla verksamheter inom dess ansvarsområde bedriver sin 
verksamhet i enlighet med lagar och avtal eller uppdrag. Det finns en gemensam modell för 
uppföljning och kontroll av kvalitet, enligt en plan som nämnden fastslår. En 
uppföljningsrapport ska innehålla åtgärdspunkter och utvecklingsområden, och presenteras i 
nämnden. Verksamheten ska återkomma med en skriftlig åtgärdsplan. Under 2020 har man 
bl.a. gjort verksamhetsuppföljningar på gruppbostäder enligt LOU och på särskilt boende i 
egen regi.  
 
Dialog kring fokus för kommande uppföljningar  
Om råden har tankar och idéer om fokus eller tema vid kommande uppföljningar går det bra 
att mejla Ulrika Brugård med dessa.  
 
 

5. Uppdaterade hjälpmedelsriktlinjer i Knivsta kommun 
 
Marini Adams, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), informerar. 
 
När en person behöver hjälpmedel görs en så kallad hjälpmedelsbedömning. Denna utgår 
från behoven och vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Det finns en prioriteringsordning, t.ex. 
går större behov före mindre sådana, och man prioriterar patienter som ska skrivas ut från 
slutenvården och deras behov, så de kan få komma hem.  
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Nu har vissa hjälpmedel tagits bort eftersom det inte krävs någon medicinsk kompetens för 
att förskriva dem och de kan köpas till en relativt låg kostnad. Även korttidslån har tagits bort.   
 
 

6. Sammanträdestider 2021 
 
Råden beslutar att år 2021 har möten den 23 februari, 27 april, 21 september och  23 
november.  
 
 

7. Genomgång av balanslista/ärendelista 
 
Råden går igenom ärendelistan.  
 
 

8. På gång i föreningarna 
 
Gerd Persson och Maj-Lis Askebro, SPF, informerar.  
 
Medlemsmöten är inställda, men promenadgrupperna träffas fortfarande. Styrelsemöten äger 
rum digitalt.  
 
Lars Berglöf, PRO, informerar. Föreningen har låg aktivitet just nu. Eftersom danser och 
andra träffar som ger intäkter har fått ställas in har föreningen blivit tvungen att säga upp 
möteslokalen som den hyrde tillsammans med Socialdemokraterna.  
 
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta, informerar. Föreningen har haft ett telefonmöte med 
Funktionsrätt Uppsala län (FUL) om föreningens framtida struktur. FUL menar att 
Funktionsrätt Knivsta måste utse en styrelse.    
 
 

9. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  
 
Dagordningen godkänns och mötesanteckningarna gås igenom.  
 
 

10. Genomgång av synpunkter på förslag för ny instruktion 
 
Rådets sekreterare kommer att boka ett eget möte med Funktionsrätt Knivsta för att gå 
igenom synpunkterna och se om instruktionen kan anpassas.  
 
 
Mötet avslutas. 


