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Möte med rådet för funktionshindersfrågor – RFH 
 
Datum: Tisdagen den 22 september 2020 
Tid: Kl 9:20–11.30 
Plats: Distansmöte via Zoom 
 

 
 
 
Gemensam information tillsammans med KPR 
 
 
 
1. Presentation ny områdeschef myndighet Martin Lirén (info) 
Martin Lirén presenterar sig. Han har tidigare arbetat i Stockholms län och bor i Sollentuna. 
Han kommer att arbeta för en sammanhållen socialtjänst. Han berättar också att 
biståndschefen har slutat och rekrytering har skett. Ny chef kommer i oktober.  
 
 

 
Ledamöter: 

  

Peter Evansson (S) Ordförande  
Lennart Lundberg (KNU) Vice ordförande  
Ingela Stern 
Leif Wall 
 

Funktionsrätt Knivsta   
Funktionsrätt Knivsta 
 

 
 
 

Övriga närvarande:   
Kerstin Eskhult Socialnämndens ordförande  
Catrin Josephson Socialchef  
Marja Hedin Kvalitets- och utvecklingschef, vård- och 

omsorgskontoret 
 

Lisa Bouveng Områdeschef, utförare, -,,-  
Martin Lirén Områdeschef, myndighet, -,,- Närvarande under 

den gemensamma 
mötestiden 

Ida Sarapik Närvårdsstrateg, -,,- Närvarande till och 
med punkt 7, 
gemensam mötestid 

Hanne Natt och dag Kommunikationschef Närvarande under 
punkt 5, gemensam 
mötestid 

Dan-Erik Pettersson Ekonomichef Närvarande under 
punkt 7, gemensam 
mötestid 

Ida Larsson Samordnare integration och folkhälsa Punkt 1 och 2, 
RFH:S möte 

Linnéa Helén Sekreterare  
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2. Presentation ny närvårdsstrateg Ida Sarapik  (info) 
Ida Sarapik presenterar sig. Hon är vikarie för Ida Gråhed. Ida Sarapik har arbetat på Region 
Uppsala tidigare. Närvården handlar om samverkan mellan Region Uppsala och länets 
kommuner. Närvårdsstrategen är länken mellan regionen och kommunen i vårdfrågor.   

 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta, frågar om enkäten på Medborgarrådet som berörde Nära 
vård. Ida berättar att 30 september är sista svarsdatum och att det redan kommit in över 200 
svar.  

 
 
3. Anhörigstöd inkl info om knivstaförslag gällande detta (info och dialog) 
Marja Hedin föredrar. Anhörigstöd togs upp på förra mötet. Socialnämnden har fattat beslut 
om ett Knivstaförslag om att inrätta en anhörigkonsulent. Beslutet blev att inte inrätta 
tjänsten, utan att istället utveckla befintliga insatser inom anhörigstöd. Marja berättar mer om 
vad anhörigstöd innebär och om vilka insatser kommunen och regionen gör på området. Det 
finns länsgemensamma riktlinjer som implementeras i projektet Plan 2020. Marja ber om 
synpunkter på anhörigstödet.  
 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta, frågar om anhörigträffarna på Lyckträffen, riktar de sig 
bara till personer med anhöriga som har demens? Marja svarar att det är Råd och stöd som 
ordnar annan typ av anhörigstöd, t ex till anhöriga till missbrukare. Kontakten sker via 
socialsekreterare. Ingela undrar om det inte finns något enklare sätt att få kontakt, t ex 
genom information på skolor? Lisa Bouveng tar med dessa synpunkter. Anhöriggruppen för 
barn har varit pausad under Coronapandemin, men är på gång berättar Lisa. Gerd Persson, 
SPF, tar upp att det är viktigt även med information på papper, till äldre som inte har 
datorvana. Gerd undrar även om träffarna på Lyckträffen är inställda. Marja svarar att det 
finns stöd via telefon via Vänlinjen.  
 

 
4. Äldredagen 2020 – vad gör vi med den?  
Gerd Persson berättar att pensionärsorganisationerna inte har kunnat träffas p.g.a. 
Coronarestriktioner. Gerd föreslår att Äldredagen ställs in i år. Leif Wall, Funktionsrätt 
Knivsta, instämmer om att ställa in dagen. Han berättar att SPF och PRO har tagit fram ett 
utbildningsmaterial om ensamhet, som han tidigare föreslagit som tema till en kommande 
äldredag. Även Elvy från PRO håller med om att ställa in dagen. Leif påpekar att 1 oktober är 
FN:s internationella dag för äldre, vilket kan uppmärksammas under en äldredag 2021.  
 

 
5. Kommunens nya webbsida 
Hanne Natt och Dag, kommunikationschef, berättar om kommunens nya webbsida samt om 
hur den tillgodoser kraven på webbtillgänglighet som kommer i samband med att lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) träder ikraft imorgon.  
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Kommunens webbsida är anpassad för att fungera i mobiltelefon.  För att nå all information 
behöver man scrolla samt klicka upp menyn för att se den.  
 
Det finns en Lyssna-funktion på webbsidan. Via denna knapp får man upp en meny där det 
går också att ställa in en läslinjal som fokuserar på just det man läser. Sedan går det att 
ladda ner innehållet till en MP3-fil. Detta fungerar både för det som ligger på webben samt 
för publicerade dokument, så länge de är textfiler.  
 
Det pågår en tillgänglighettestning av kommunens webbplats för att se att den uppfyller 
kraven den nya DOS-lagen. Det grafiska fungerar. Det finns redaktionella brister och det 
finns mindre brister i koden. Förvaltningen måste arbeta på tillgängliga dokument.  
 
Automattextning av webbsändningen av kommunfullmäktige ska upphandlas. 
 
Starkare krav på tillgänglighet ska ställas vid upphandling av e-tjänster framöver. 
 
Den som har svårigheter att ta del av information på webben eller att använda e-tjänster på 
kommunens webbplats kan vända sig till Kontaktcenter för att få hjälp.  
 
Hanne uppmanar rådsledamöterna att komma in med synpunkter på webbsidan. Om man 
anser att kommunen inte uppfyller tillgänglighetskraven kan man också anmäla kommunen 
till DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, som är tillsynsmyndighet.  
 
Leif, Funktionsrätt Knivsta, tackar för presentationen. Han undrar hur kommunen för ut 
informationen till de som berörs. Kanske föreningarna borde arbeta med detta? Hanne tackar 
för förslaget.  
 

 
6. Coronapandemin 
Vård- och omsorgskontoret 

 
1. Socialnämndens verksamheter under covid-19 - en beskrivning av arbetet 

a. Catrin Josephson berättar att väldigt stor del av kärnverksamheterna har 
kunnat fortgå. Mycket har dock fått bortprioriteras för covid-19. Man har fått 
definiera vilka nivåer av bemanning som är hållbara inom olika verksamheter. 
Därifrån har arbetsuppgifter prioriterats. Många besök har ändrats till digitala. 
En ökad samverkan med regionen har skett.  

2. Utmaningar och erfarenheter 
a. Lisa Bouveng berättar om att äldreomsorg och funktionshindersomsorg har fått 

krav på skyddsutrustning. Man har köpt in ett gemensamt lager. Besöksförbud 
på äldreboenden kom innan det infördes nationellt. Det har varit en ökad 
sjukfrånvaro, men bemanningen har inte varit lägre än ordinarie bemanning. 
Gemensam bemanning har fyllt på med vikarier. Det skedde ett utbrott av 
Covid-19 på våren. På sommaren rekryterades fler vikarier för att möjliggöra 
semestrar för ordinarie anställda.  
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3. Ensamhet i covid-19-tider 
a. Bland annat Vänlinjen tas upp. 

4. Lyckträffen och dagverksamheten på Vilhelms gård 
a. Lyckträffen har varit stängd. Vänlinjen och handling har varit igång via 

frivilligsamordning. Det har förekommit digitala studiecirklar på Lyckträffen och 
streaming av pausgympa. Det kommer snart finnas ett litet antal Ipads för 
utlåning via Lyckträffen.  

b. Dagverksamheten på Vilhelms gård stängdes tidigt. Det förekommer en 
uppsökande verksamhet istället.  

 
Lundberg frågar om covid-19, hur stor andel av spridningen i kommunen som har varit inom 
kommunens verksamheter. Catrin berättar att ca 20 brukare inom Vård och omsorg har varit 
drabbade. Kommunen har lyckats stoppa utbrotten inom äldreomsorgen från vidare 
spridning.  
 
Gerd Persson, SPF, tar upp frågan om nivå på skyddsutrustningen i hemtjänsten. Det är 
oklart när de ska ha full utrustning. Catrin svarar att det är svårt att hålla koll på vad som 
gäller. Rekommendationen är inte full skyddsutrustning så fort man går hem till någon. Om 
brukare har symptom så gäller full skyddsutrustning. Sedan är det olika beroende på vilka 
moment som ska utföras. Knivsta har inte haft någon smittspridning inom hemtjänsten. Det 
är dock flera som avsagt sig hemtjänst av rädsla för smitta och flera har nog avstått från att 
söka hemtjänst och särskilt boende. En del har tackat nej för vissa besök. Vissa välkomnar 
tvärtom hemtjänsten som för dem har varit det enda sällskapet under pandemin.  
 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta, frågar om det är intagningsstopp på äldreboendena.  
Catrin Josephson svarar att det inte är intagningsstopp nu. Det var det under en kort period i 
somras.  
 

 
7. Budgetförslag 2021  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, föredrar. Mål och budget är ett av kommunens viktigaste 
styrdokument. Förslag till Mål och budget 2021 presenteras. Det finns 4 målområden och 11 
inriktningsmål. Knivsta kommun står inför en stor utmaning där färre ska försörja fler.  
Peter Evansson nämner att förslaget reviderades igår. Skattesatsen förelås sänkas med 10 
öre för 2021. Socialnämnden får en nettoökning med 7,5 procent. Det finns ett riktat 
statsbidrag till äldreomsorgen. Som helhet är budgeten stram på grund av svagare 
skatteutveckling än på flera år. Socialnämnden får ett tillägg för att ha bättre förutsättningar 
att kunna nå en budget i balans. 

 
 
8. Genomgång av balanslista/ärendelista 
Balanslistan gås igenom och uppdateras. 
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9. På gång i föreningarna 
PRO: Promenadgrupp och boule har varit igång. Inget i Ängby park. Mycket ligger nere. Man 
undersöker möjlighet till studiecirklar men detta kräver lämplig lokal eftersom ordinarie lokal 
är för trång. Styrelsen har haft möten.  
 
SPF: SPF har ställt in alla möten under våren, samt det första under hösten. Gerd har skrivit 
brev ut till medlemmarna med tips på hur medlemmar kan umgås under pandemin. Boule, 
promenadgrupp och golfare har varit igång. Man har anordnat vandringar om det gamla 
Knivsta. Man har planerat för en grillfest utomhus vid skidspåren. SPF har haft digitala 
utbildningar för medlemmar för att undersöka möjlighet till digitala möten.  
 
Funktionsrätt: Med anledning av Coronapandemin pausade Funktionsrätt Knivsta 
verksamheten i våras. Under hösten har föreningen haft ett styrelsemöte där de beslutat att 
återuppta verksamheten. De arbetar på ett handlingsprogram för hur de skall stärka 
föreningen bl.a. genom att förbättra kontakterna med deras medlemsföreningar i Uppsala. 
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 
 
 
1.  Dagordning och minnesanteckningar från föregående möte  
 
Minnesanteckningar från föregående möte 2020-02-25 gås igenom av ordföranden och läggs 
till handlingarna. Ny punkt om LSS-boende läggs till på punkt 4.  
 
 
2.  Framtagande av policy för social hållbarhet och jämlik hälsa 
Ida Larsson, samordnare integration och folkhälsa, föredrar. Nu håller kommunen på att ta 
fram en ny policy, vilket också innebär en översyn av policy för full delaktighet samt andra 
äldre styrdokument som faller inom social hållbarhet.  
De äldre styrdokumenten förelås läggas under ett gemensamt paraply. Det finns en 
arbetsgrupp i förvaltningen med representation från de olika kontoren. Ida berättar mer om 
utgångspunkter för policyförslaget. Som förslaget ser ut nu beskriver det ett önskat tillstånd 
för Knivsta kommun. Ida kommer att återkomma när förslaget är mer färdigt.  
 
Ida välkomnar synpunkter och frågor.  
 
Leif, Funktionsrätt skulle vilja ha ett möte med Ida Larsson när Funktionsrätt Knivsta är på 
banan igen. Ingela frågar om vilka grupper kommunen har vänt sig till för input nu när många 
verksamheter legat nere. Ida förklarar att hon syftade på grupper inom kommunens 
verksamheter.  
 
 
3.   Förslag till nya instruktioner 
Sekreteraren går igenom förslaget. Leif, Funktionsrätt, vill inleda dokumentet med 
definitioner av viktiga begrepp som funktionsrätt, funktionshinder med mera. Han anser 
också att det står fel benämning på paraplyorganisationer som Funktionsrätt Knivsta. Han 
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påpekar också att det står ”äldre” istället för personer med funktionsvariationer på något 
ställe.  
Funktionsrätt ska kontakta Linnéa med fler synpunkter.  
 
 
4. Information om nytt LSS-boende.   
Catrin Josephson berättar om Tegelparken som blir det första serviceboendet i Knivsta. Det 
är i kommunal regi och ligger centralt i Knivsta med åtta lägenheter. Det är ett serviceboende 
med sovande personal. Det är ett boende för personer med mindre stödbehov än i 
gruppbostad. Organisatoriskt hör det till Enheten för stöd och service inom Vård- och 
omsorgskontoret.  

 
Mötet avslutas. 
 
 



Uppdaterad 2020-09-24 
 

1 
 

Pågående ärenden KPR och RFH 2019-2020    

Datum  ÄRENDE  ÅTGÄRD ANSVARIG 
      
27 feb 2019 
22 maj 2019 
25 feb 2020 
22 sep 

Diskussion 
Diskussion av synpunkter 
Diskussion 
Diskussion och beslut 

Genomgång av instruktioner RFH  Instruktionerna mejlas ut så 
alla kan komma med 
synpunkter inför nästa möte 
Funktionsrätt Knivsta har 
skickat in synpunkter. 
Funktionsrätt Knivsta är inte 
nöjda med förslaget. 

RFH 

27 nov 2019 
22 maj 2019 
25 feb 2020 
22 sep 

Diskussion 
Diskussion av synpunkter 
Diskussion 
Diskussion och beslut 
 

Genomgång av instruktioner KPR  Instruktionerna mejlas ut så 
alla kan komma med 
synpunkter inför nästa möte. 
PRO och SPF ska komma in 
med synpunkter till nästa 
möte. KPR är nöjda med 
förslaget. 

KPR 

14 nov 2019 
25 feb 2020 

Synpunkter Tillgänglighet till fågeltornet i Gredelby 
hagar. Vägen från parkeringen är inte 
tillgänglighetsanpassad. 

 Park- och naturenheten ska se 
om de kan göra något åt vägen 
Kolla om en återrapportering 
kan göras på nästa möte. 

Ann-Catrin Thor 

 

Avslutade ärenden KPR och RFH 2019-2020 

Datum  ÄRENDE  ÅTGÄRD ANSVARIG 
27 feb 
2019 

Diskussion 
Diskussion av förslag 

Äldredagen 2019  PRO, SPF och Funktionsrätt 
Knivsta ska ses utanför rådet 

PRO, SPF och 
Funktionsrätt Knivsta 

Ärenden där man fått kontakt med rätt förvaltning, kan 
räknas som avslutade i råden (?). De ärenden där resultatet 
ska återrapporteras till råden kan stå kvar i listan för 
pågående ärenden.  
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22 maj 
2019 
25 sep 
2019 
 
25 feb 
2020 

Information om program 
Information om beslut om 
ersättning 

och planera dagen. Ett förslag 
ska tas upp på nästa möte. 
 
Beslut om att bifalla ansökan 
om pengar är fattat, men 
pengarna har inte kommit in på 
kontot. 
 

 
 
 
Catrin Josephson 

25 nov 
2019 
25 feb 
2020 

Digitalt utanförskap Önskemål om att starta arbetsgrupp 
med representant från kommun 

 I dagsläget kan inte kommunen 
delta. Föreningarna börjar 
diskutera frågan på egen hand 
med Leif Wall som 
sammankallande. 
Arbetsgruppen har haft ett 
första möte. 

Funktionsrätt Knivsta 

25 nov 
2019 

Diskussion Utbildning för rådens medlemmar  Se över befintliga utbildningar i 
kommunen och bjuda in 
rådsmedlemmar om möjligt 
Rådsmedlemmar kan närvara 
på utbildningstillfällen som 
Socialnämnden har. 

? 

25 nov 
2019 

Information Kommunens nya webbsida  Alla uppmanas svara på 
användarundersökningarna 
som kommer upp när man går 
in på webbsidan. 

Hanne Natt och Dag 

27 feb 
2019 
7 maj 
2019 
 
 

Information 
E-post 

Kommunens program för kultur och 
fritid 

 PRO och SPF önskar lämna 
synpunkter på programmet 
Plan och program skickas ut. 
Antagna men kan revideras i 
efterhand. Synpunkter 
välkomnas. 

Lena Malmborg, Fritids- 
och kultursamordnare 
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1. Syfte 
Det kommunala funktionsrättsrådet (KFR) är kommunstyrelsens organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 
funktionsrättssorganisationerna som är verksamma i Knivsta.  
Kommunala funktionsrättsrådet ska 

• förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsnedsättningar 

• verka för att funktionsrättsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering 

• initiera nya funktionsrättsfrågor i nämnder och förvaltning 

• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

2. Sammansättning 
Kommunala funktionsrättsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådets 
ordförande respektive vice ordförande utgörs av kommunstyrelsens ordförande respektive 
andre vice ordförande. Socialnämndens ordförande är också ledamot i rådet. En tjänsteman 
från den kommunala förvaltningen utses till rådets sekreterare. 
De riksorganisationer för funktionsrätt som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom kommunen bör, efter beslut i kommunstyrelsen, vara representerade i rådet 
med två ordinarie ledamöter och en ersättare per organisation. Funktionsrättsorganisationerna 
utser själva sina ledamöter och ersättare.  
Kommunala funktionsrättsrådet kan bjuda in företrädare från de kommunala nämnderna, 
förvaltningen eller bolagen; från övriga myndigheter och organisationer liksom andra 
sakkunniga för att delta i rådets sammanträden.  

3. Uppgifter 
Kommunala funktionsrättsrådet bör 

• hålla sig informerat om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning 
och organisation som berör personer med funktionsnedsättningar 

• ta till vara och framföra funktionsrättsorganisationernas erfarenheter och synpunkter 

• lämna yttrande i frågor av vikt för personer med funktionsnedsättningar i kommunen 

• medverka vid information till funktionsrättsorganisationerna 
Kommunens företrädare i rådet ska 

• verka för att kommunens nämnder och förvaltningar kontaktar funktionsrättsrådet i ett 
tidigt skede gällande planer och förändringar som inverkar på förutsättningarna för en 
bra samhällsmiljö för äldre i Knivsta kommun 

• informera rådet om frågor som behandlas i kommunstyrelsen och som kan påverka 
livsmiljön för äldre i Knivsta kommun 

Funktionsrättsorganisationernas företrädare i rådet ska 

• informera rådet om aktuella frågor och projekt inom funktionsrättssorganisationerna  
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• driva frågor om förbättringar för de grupper de representerar i Knivsta 

• informera sina organisationer om frågor som behandlats i rådet 

4. Arbetsformer 
• Rådet bör sammanträda minst 4 gånger per år. 

• Kallelse bör skickas ut senast 14 dagar innan rådets sammanträde 

• Sammanträdestider fastställs av KFR inför varje nytt år. Sammanträdena ska ligga i 
anslutning till Kommunala pensionärsrådets (KPR:s) sammanträden. Frågor som är av 
intresse för både KFR och KPR tas upp under en gemensam mötestid.  

• Såväl rådens ledamöter som kommunens verksamheter kan lämna förslag på punkter 
till dagordningen. Dagordningen sammanställs av rådets sekreterare och stäms av med 
rådens ledamöter inför mötet via e-post. Ordföranden har sista ordet om 
dagordningens innehåll. Punkter till dagordningen ska skickas till sekreteraren i god 
tid, senast tre veckor innan mötet. 

• Ärenden som tas upp på sammanträden ska i dagordningen kategoriseras som 
information eller dialog för att markera vilken roll rådet kan spela i frågan.  

o Informationsärenden är ärenden där utgångspunkten är att frågan redan är 
avgjord och/eller där rådets synpunkter inte behövs.  

o Dialogärenden är ärenden där rådet har möjlighet att diskutera en fråga med 
och direkt ge synpunkter till kommunens tjänstemän.  

• Vid rådets sammanträden förs mötesanteckningar. De färdiga mötesanteckningarna 
sänds ut till rådets ledamöter och publiceras på webben på samma sätt som 
nämndernas möteshandlingar.  

• Representanter för rådet kan delta i utredningar och arbetsgrupper som berör 
funktionsrättsfrågor inom respektive nämnds ansvarsområde. 

• Rådets arbetsformer utvärderas minst en gång per år. 

• Minst en gång per mandatperiod ska rådets ledamöter ges utbildning med syfte att 
underlätta och utveckla rådets arbete och arbetsformer. 

5. Arvode 
Till de ledamöter i rådet som inte är kommunalråd, ska timarvode samt reseersättning betalas 
enligt gällande arvodesreglemente för kommunala förtroendeuppdrag. 

6. Ändring av instruktion 
Kommunala funktionsrättsrådet eller kommunstyrelsen kan föreslå en ändring av dessa 
instruktioner. 
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7. Fastställelse 
Kommunstyrelsen fastställer instruktionerna för Kommunala funktionsrättsrådet. 
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