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Möte med rådet för funktionshindersfrågor – RFH 
 
Datum: onsdagen den 23 maj 2018 
Tid: 09:15 – 10:30 
Plats: Knivsta kommunhus, Kvallsta 
 
Närvarande 
Klas Bergström ordförande (M) 
Peter Evansson vice ordförande (S) 
Barbro Gregorson HSO 
Leif Wall  HSO 
Eva Arvidsson HSO 
 
Övriga närvarande 
Mats Elgström Ståhl socialchef 
Ulrika Brugård verksamhetschef 
Fredrik Söderlind upphandlingssamordnare 
David Sandman Kruus säkerhetssamordnare 
Lisbeth Rye-Danjelsen enhetschef Administrativ service 
Anita Karlsson sekreterare 
 
 
 
Gemensam information tillsammans med KPR 
 
1. 
Risk- och sårbarhetsanalys – tidigare bordlagd fråga gällande krishantering 
 
Säkerhetssamordnare David Sandman Kruus informerar om att arbete pågår för att ta fram 
en ny plan för kommunens arbete med krisberedskap. Den tidigare planen antogs av 
kommunstyrelsen 2016-02-01. En del i den nya planen ska vara en risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA). 
 
Barbro Gregorson framför att hon inte har hittat något som rör funktionshinder i den gamla 
planen. Vilken krisberedskap finns t ex för den som är döv? Finns det skyddsrum för 
rullstolsbundna? Finns det brandliftar som kan användas vid brand? Hur får funktions-
hindrade information om vad som gäller? RFH skulle kunna vara med på en ev. övning i 
krisberedskap. 
 

 
 

2. 
Avlösarfrågan – fortlöpande översyn av tillgängligheten 
 
Frågan om fortlöpande översyn av tillgängligheten inom avlösarservicen var uppe på förra 
mötet med KPR/RFH. Mats Elgström Ståhl har kollat upp frågan och konstaterar att 
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problemen inte gäller avlösarservicen utan ledsagarservicen. Problemen inom 
ledsagarservicen beror på att det har varit svårt att rekrytera ledsagare.  
 
 
 
3. 
Lyckträffen - vad händer gällande uteplats?  
 
Mats Elgström Ståhl informerar om Lyckträffens uteplats. Uteplatsen rymmer 14 personer 
och skulle behöva anpassas/utökas med fler platser. Kommunens budget är dock inte i 
balans och det finns inte budgeterat de 40 tkr som skulle behövas för upprustningen.  
 
PRO framför att det är viktigt med en extra utgång ur säkerhetssynpunkt. 
 
 
 
4. 
Tillgängligheten på kommunens äldreboenden - finns det någon fortlöpande översyn? 
 
Frågan om fortlöpande översyn av tillgängligheten på kommunens äldreboenden 
diskuterades på förra mötet med RFH. Mats Elgström Ståhl skulle kolla upp vissa saker och 
återkomma. Mats informerar på dagens möte om att det finns en fortlöpande översyn. 
Tillgängligheten ska även inkludera personer med hörsel- och/eller synskador. Tillgång till 
trådlöst nätverk (wifi) finns på äldreboendena. 
 
 
 
5. 
Väghållningen - snö/trasig asfalt på bl.a. övergångsställen 
 
Ordföranden informerar om att en översyn av väghållningen görs hela tiden. Han uppmanar 
alla, som ser något som ändå behöver fixas, att mejla synpunkten till kommunen. 
 
 
 
6. 
Rehabiliteringslokalen - vad används den till?  
 
Mats Elgström Ståhl informerar om kommunens rehabiliteringslokal som mest används för 
utprovning av hjälpmedel men även har hyrts ut till Margaretahemmet. Frågan har ställts om 
lokalen borde få hyras även av organisationer och privatpersoner. Olika uppfattningar finns 
om detta och Mats återkommer i frågan. 
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7. 
Namnbyte från Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) Knivsta till 
Funktionsrätt Knivsta 
 
Barbro Gregorson informerar om att Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Knivsta ska 
byta namn till Funktionsrätt Knivsta. Funktionsrätt Sverige, som är en samarbetsorganisation 
bestående av ett antal rikstäckande funktionsrättsförbund, har rekommenderat att  lokal-
föreningarna ska byta namn. Det nya namnet bygger på FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Funktionsrätt, rätt att kunna fungera, innebär att en 
person med funktionsnedsättning har rätt till självbestämmande och full delaktighet. 
 
 
 
8. 
Samtycke till att publicera namn på webben 
 
Lisbeth Rye-Danjelsen, enhetschef för Administrativ service, informerar om att kallelser och 
protokoll från KPR och RFH läggs ut på kommunens hemsida. Hon frågar om det är ok att 
publicera namnen på rådens medlemmar. En medlem framför synpunkten att namn är ok att  
publicera men inte andra kontaktuppgifter. Den som inte vill ha sitt namn publicerat på 
hemsidan kan kontakta rådens sekreterare.  
 
 
 

Rådet för funktionshinderfrågor 
 
Öppnande, dagordning och minnesanteckningar från föregående möte och 
uppföljning av tidigare behandlade frågor   
 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
 

      Inkomna frågor från HSO 
 

1 Personalbrist på daglig verksamhet 
 
Det verkar saknas personal på daglig verksamhet för att fullfölja alla planerade 
aktiviteter - t ex har fem av sex besök till bassängen vid rehabiliteringen i Uppsala 
ställts in på grund av personalbrist. Mats Elgström Ståhl informerar om att det är 
personalbrist inom verksamheten efter organisationsförändringen men att mer 
personal är på gång. Fyra lokaler är slitna men det finns bara pengar till att renovera 
en av dem. 
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2 Övriga frågor  

 
Mats informerar om att en upphandling av en gruppbostad enligt LSS är påbörjad. 
Upphandlingen är en lång process och slutligen ska Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) godkänna den nya leverantören.  
 
Kommunen håller på och bygger servicebostäder nu som är riktade mer mot 
neuropsykiatriska diagnoser. Barbro Gregorson framför att det är olämpligt att blanda 
personer med t.ex. utvecklingsstörning med personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar då de inte har så stort utbyte av varandra. De som har 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ofta normalbegåvade. 
 

3 Aktuellt i Knivsta kommun 
 

Ordföranden informerar om att budgetramar för 2019 ska antas i juni.  
 
Valet i september närmar sig och förtroendet för att valresultatet kommer att vara 
säkert har minskat bland allmänheten. Kommunen arbetar därför med förtroende-
skapande åtgärder. 
 
En trygghetsvandring genomfördes i Knivsta men bara två personer från allmänheten 
var med. Mörka platser kan kännas otrygga. Är områdena nära ån säkra för barn? En 
balans eftersträvas mellan en trygg och en trevlig miljö. 
 
Peter Evansson konstaterar att stora frågor i kommunen handlar om byggnationen 
med dess stora förändringar.  
 
Barbro Gregorson undrar om  de som inte kan gå och rösta kan rösta i hemmet 
istället. Handikapporganisationerna kan skicka ut information till medlemmarna om att 
de kan lämna önskemål om detta. 
 
 

4 Ekonomi 
 
Mats Elgström Ståhl informerar om att socialnämndens resultat var minus 10,8 
miljoner kronor 2017. Underskottet beror till stor del på ökade placeringskostnader för 
bl.a. flyktingmottagningen. Kommunen får delvis bidrag från staten för detta. 
Socialnämnden har lagt ner sin HVB-verksamhet då få finns som bedriver sådan 
verksamhet i kommunen. Kommunen kan istället köpa platser billigare. 

 
 


