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Mötesanteckningar från gemensamt sammanträde med Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) och Kommunala funktionsrättsrådet (KFR) 

Tid: Tisdagen den 23 november 2021 kl. 9.45–11.35 

Plats: Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta kommun 

Närvarande: 

Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd  
Kerstin Eskhult (C), socialnämndens ordförande 
Elvy Norberg, PRO 
Maj Lis Askebro, SPF 
Gerd Persson, SPF 
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Catrin Josephson, socialchef 
Ida Larsson, folkhälsosamordnare (punkt 6) 
Kristofer Kvarnström, gatuchef (punkt 10-11) 
Catrine Wermelin, fritidschef, (punkt 7-8) 
 

1. Mötesanteckningar från föregående möte 

Mötesanteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna.  

2. Information från Leif Wall  

Leif Wall informerar om sin sjukhusvistelse och upplevelse av sjukvården. Positivt för 
kommunen är att kontakten med Knivsta kommuns rehabilitering kom mycket snabbt och att 
det gick fort att få rätt hjälpmedel.  

Frågor från föreningarna 

3. Fråga från Funktionsrätt Knivsta om planer på att utvidga eller bygga ny simhall  

Funktionsrätt Knivsta har frågat om det finns planer på att utvidga nuvarande simhall eller 
bygga ny simhall.  

Klas Bergström (M) informerar om att det i beslutet om att bygga Centrum för idrott och kultur 
(CIK) inte finns planer på en ny simhall inom överskådlig tid. När beslutet fattades bedömde 
den dåvarande majoriteten att kostnaden var för hög och att man ville behålla hälsohuset i 
bruk under så lång tid som möjligt.  

Lennart Lundberg (KNU) informerar om att det tidigare funnits planer på en simhall och att de 
ritningarna finns kvar.  

Ingela Stern påpekar behovet av en varmvattenbassäng för rehabilitering eller andra 
särskilda behov. I nuläget är Knivstabor beroende av varmvattenbassänger i 
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grannkommunerna, som av olika skäl inte funnits tillgängliga alltid (t.ex. på grund av 
ombyggnader).  

Dialog- och samrådsärenden 

4. Mötestider 2022 

Siobhán har skickat ut förslag på datum för nästa år, som råden diskuterar.  

Beslut: Råden sammanträder 2022 den 22 februari, 19 april, 20 september och 29 
november.  

Informationsärenden 

5. Information om Myndigheten för ungdoms– och civilsamhällesfrågors studie om 
digitaliseringens inverkan på föreningsliv m.m. under pandemin 

Leif Wall informerar från en digital utbildning han deltagit i.  

Planen var att studien skulle vara färdig och slutredovisad under november månad men så 
har inte blivit fallet. Studien konstaterar bland annat att digitala möten/digital mötesteknik inte 
bara är videoverktyg som Zoom eller Teams, utan också chattar, sociala medier och 
liknande. Man har också undersökt och diskuterat vilka förbättringar som digitaliseringen 
inneburit och vilka hinder som funnits. På föreningsnivå har frågan varit om och hur den 
interna demokratin påverkats. Man konstaterar att för äldre kan det vara svårt att använda ny 
teknik, och att funktionsnedsatta kan uppleva det som ansträngande att sitta länge i digitala 
möten/träffar. På LSS-boenden har en del drabbats av brist på bredbandsuppkoppling.  

Rapporten ska skickas till Leif innan den blir offentlig och kan senare mejlas ut till rådens 
ledamöter.  

6. Ny tjänst: Hållbarhetsstrateg 

Ida Larsson, folkhälsosamordnare på kommunledningskontoret, informerar om en ny tjänst 
som ska tillsättas och arbeta tillsammans med henne. Hållbarhetsstrategen ska ha ett 
övergripande ansvar för samordningen inom hållbarhet. Eftersom Ida arbetar med sociala 
hålbarhetsområdet ska den nya tjänsten arbeta mer med t.ex. övergripande arbete med 
Agenda 2030, länets hållbarhetslöften och den regionala hållbarhetsstrategin.  

7. Ny indikator i Mål och budget 2022  

Catrine Wermelin, enhetschef för fritid på kultur- och fritidskontoret, informerar. I mål- och 
budgethandlingen är det generellt viktigt att behålla samma indikatorer år från år för att 
underlätta uppföljning. Nu har kontoret dock lagt till en ny indikator utifrån 
kommunfullmäktiges uppdrag om att erbjuda drogfria mötesplatser. Indikatorn är att öka 
antalet aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar.  

8. Ny prislista för uthyrning av lokaler 

Catrine Wermelin informerar. Förändringen innebär att två lokaler på CIK, föreningspentryt 
och fysrummet, nu kan bokas av alla föreningar. Om man har frågor får man gärna höra av 
sig till bokningsenheten.  
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9. Varumärkesplattformen 

Hanne Natt och Dag, kommunikationschef, informerar. Varumärkesplattformen ska 
tydliggöra vad kommunen kan göra för medborgarna, göra det lättare att rekrytera personal 
samt underlätta för företag som vill etablera sig eller behöver kommunens tjänster. Arbetet 
påbörjades vid årsskiftet och nu finns en arbetsgrupp med kommunikationsenheten 
representerad. För närvarande arbetar gruppen med hur man ska gestalta Knivsta kommun 
när man arbetar med kommunikation, och visuellt gestalta de värden som kommunen står för 
som kommun och som arbetsgivare.  

Kristofer kommer in under ärendet 

10. Lutningen på trottoarer – problem för rullatorer, rullstolar m.m.   

Kristofer Kvarnström, gatuchef, informerar och svarar även på andra frågor om 
gatumiljön.  

Gatuenheten har särskilt tittat på Forsbyvägen, i backen upp mot Särstavägen, där 
gångbanan lutar både uppåt/nedåt och utåt. En trottoar ska alltid luta något i sidled så att 
regnvattnet ska kunna rinna av mot rännstenen, men i uppåtlutningar kan sidlutningen bli 
extra påtaglig. Bedömningen har gjorts att lutningen är inom toleransnivå och inte måste 
åtgärdas. Av andra skäl pågår ändå en översyn av sträckan för att se om den kan byggas 
om – generellt är den för smal och gatuenheten tittar på om den kan rustas upp inom ramen 
för förbättringarna av gång- och cykelnätverket.  

Leif Wall: Varför väljs smågatsten som gatubeläggning när asfalt är bättre för t.ex. rullatorer, 
och finns det en standard för övergångsställen?  

Svar: Smågatsten väljs när man vill ha den gestaltningen av gaturummet, men ska generellt 
inte användas för gångytor utan där används större plattor.  

Varje kommun har i princip sin egen standard för övergångställen, och Knivsta håller på att 
ta fram en egen.   

Ingela Stern: Varför plogas trottoarer ofta endast fram till korsningen, vilket lämnar en snövall 
som blockerar framkomligheten? 

Svar: Snöröjning ska vara fullständig (återvändsgator undantaget). Finns det möjlighet att gå 
vidare ska det plogas hela vägen. Gatuenheten är tacksamma för återkoppling om detta har 
missats.   

Gerd Persson: Hur märks gång- och cykelvägar upp? När målade markeringar finns är de 
ofta slitna och det är svårt att se vilken sorts väg det är. Många gång- och cykelvägar är 
smala och det är svårt att få plats.  

Svar: Många gång- och cykelvägar är dåligt planerade från början, och det är sådana ställen 
som är med planeringen av förbättringar. I år var en översyn av väglinjemålningen planerad, 
men den har tyvärr skjutits upp. En inventering av linjerna pågår dock. Till nästa 
målningsomgång ska man försöka få en högre klass på färgen så den inte slits lika fort. 
Detta bör ske under våren 2022. Skyltningen ses också över..  
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11. Planering av byggarbetsplatser och markarbeten så att 
rörelsehindrade/synskadade kan komma förbi  

Kristofer Kvarnström informerar och svarar på frågor. 

Inför varje större arbete ska entreprenören inkomma med en trafikplan som visar hur trafiken 
ska ledas om/hanteras under arbetet. Alla trafikslag ska hanteras, t.ex. ska branta kanter få 
en tillfällig ramp så att det är lätt att ta sig över med barnvagn, rullator och cykel. 
Omledningar ska vara tydliga och avgränsas med staket. Som huvudregel ska oskyddade 
trafikanter prioriteras högt. Gredelbyleden är ett exempel som fungerat mindre bra och där 
oskyddade trafikanter har fått ledas om med en omväg.  

Kommunen måste godkänna trafikplanen. Kommunen kan göra kontroller utifrån det 
beviljade tillståndet, och entreprenören kan få vite.  

Ingela Stern: Varför har busshållplatserna på Brunnbyvägen flyttats ut så att vägbanan blir 
smalare? 

Svar: Delvis för att få bort de väntande från gång- och cykelbanan, men också för att dämpa 
farten på vägen.  

12. Genomgång av balanslista/ärendelista 

Ärendelistan gås igenom.  

13. På gång i föreningarna 

Gerd Persson, SPF, informerar. 

Föreningen planerar julbord och gör även planer för vårens verksamhet. Bouleverksamheten 
har fungerat bra.  

Elvy Norberg, PRO: Föreningen har fått tillbaka sin gamla lokal på Gästgivarvägen. 
Samverkan med Lyckträffen är igång. Planeringen av verksamheten för nästa år pågår. Har 
tyvärr en del vakanta platser i styrelsen. 

Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta informerar. Styrelsen har kallat till årsmöte för år 2019 och 
planerar årsmöte för innevarande år till april 2022. Valberedningen arbetar för att utveckla 
styrelsen. Föreningens kommunbidrag för år 2020 har ännu inte betalats ut. Föreningen vill 
gärna återuppta ”enkelt avhjälpta hinder”-vandringarna.  

14. Övriga frågor eller frågor som väcks till kommande möten 

Leif Wall anmäler följande frågor:  

Guide till Knivsta 

Funktionsrätt Knivsta anser att det bör finnas en samlad guide om samhällsstöd och 
tillgänglighet för funktionshindrade i Knivsta kommun och föreslår att en sådan tas fram i 
samarbete mellan kommunen och Funktionsrätt Knivsta.  
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Fråga: Delar kommunen Funktionsrätt Knivstas uppfattning att det behövs en guide till 
Knivsta för funktionshindrade och är kommunen beredd att på ett till tre års sikt ta ansvar för 
utformning och kostnader för en sådan guide? 

Hörselslingor i Knivsta 

Ärende: Från Funktionsrätt Knivsta och HRF Uppsala vill man inventera vilka lokaler i 
Knivsta som har slingor och vem som ansvarar för deras funktion. Man vill också veta om det 
finns portabla slingor? 

Syn och hörselombud i Knivsta 

HRF och SRF har tidigare påtalat behovet av en syn- och hörselinstruktör i Knivsta kommun. 
Svaret har varit att några sådana planer inte finns och att kommunerna inte har skyldighet att 
inrätta sådana tjänster. Föreningarna menar att det finns behov.  

Fråga: På vilket sätt utbildas vårdpersonalen i hemtjänsten för att kunna hjälpa och stötta 
personer med nedsatt syn och hörsel? Vilka insatser är kommunen beredd att vidta för att 
förbättra för äldre syn- och hörselskadade? 

Att bygga för äldre 

Swedbank har nyligen presenterat en undersökning som bl.a. visar att av de mellan 56 och 
79 år som bor i villa eller radhus vill över 80 % helst bo i villa eller radhus. Många av dessa 
kan tänka sig ett mindre hus med trädgård och litet renoveringsbehov. Endast 6 % av de 
som bor i småhus idag skulle helst vilja bo i lägenhet. 

Fråga: Är Knivsta kommun beredd att ta hänsyn till detta vid utformningen av nya 
bostadsområden? 

Sekreteraren för in frågorna på ärendelistan.  


