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Möte med rådet för funktionshindersfrågor – RFH 
 
Datum: Onsdagen den 25 september 2019 
Tid: Kl 9:40–11.40 
Plats: Knivsta kommunhus, Tilassalen 
 

 
 
 
Gemensam information tillsammans med KPR 
 
 
Ändring av dagordningen : Mötespunkterna FINA-projektet och Krisplanen lades till på 
begäran av Leif Wall. 
 
1. Kommunens nya webbsida 
 
Kommunikationschef Hanne Natt och Dag informerar och visar exempel på hur hemsidan 
kommer att se ut.  
 
Kommunen byter teknisk plattform för webbsidan och ändrar också utseendet. Den 
nuvarande hemsidan lever inte upp till kraven på tillgänglighet och är inte anpassad för 
mobiler. Den nya kommer också att vara lättare för webbredaktörerna att arbeta med.   
 
Kommunen har gjort användartester, bl.a. i samarbete med Lyckträffen, för att se att sidan är 
lätt att hitta i. Via den nuvarande hemsidan kan man delta i en användarundersökning och ge 
synpunkter på nuvarande hemsidan. Dessa synpunkter kommer också att tas tillvara i 
arbetet med den nya hemsidan.  

 
Ledamöter: 

  

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

Funktionsrätt Knivsta  
Funktionsrätt Knivsta 
Funktionsrätt Knivsta 

 

  

Övriga närvarande:   
Catrin Josephsson socialchef  
Marja Hedin Utvecklingschef, vård- 

och omsorgskontoret 
 

Lisa Bouveng Områdeschef, 
utförarenheten, -,,- 

 

Hanne Natt och Dag kommunikationschef Närvarande till och med 2. 
Medborgarrådet 

Siobhán Górny sekreterare  
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Kommunen samarbetar med företaget Funka Nu och följer företagets riktlinjer i hög 
utsträckning. Funka Nu tillhandahåller också webbhjälpmedlet Talande Webb som integreras 
i hemsidan. I Talande Webb finns möjlighet att ändra textstorlekar och bakgrundsfärger för 
lättare läsning.  
Företaget har även testat informationsstrukturen utifrån testgrupper med olika 
funktionsnedsättningar. I den nya lagstiftningen finns så kallade webbriktlinjer som har krav 
på hur sidor ska se ut för att vara läsbara och dessa följs.  
 
Det är bra om så många som möjligt lämnar synpunkter på hemsidan, både i pågående 
användarundersökningen och i de som ska göras efter lanseringen.  
 

2. Medborgarrådet 
 
Kommunikationschef Hanne Natt och Dag informerar.  
 
Uppdraget att genomföra ett medborgarråd gavs i augusti och nu arbetar förvaltningen med 
genomförandet. Grundidén är att arbeta med en digital panel med människor som ska 
representera olika grupper i Knivsta och spegla befolkningen. Inför vissa typer av ärenden 
eller frågor ska en enkät kunna skickas till panelen. När fördjupad dialog önskas ska en 
fokusgrupp kunna hämtas från panelmedlemmarna slumpvis.  
 
Lars Berglöf, PRO, påpekar att även råden gärna kan utnyttjas i sådana här projekt eftersom 
syftet med råden också är medborgardialog. 
 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta, påpekar att ett samarbete med råden även kan tjäna till 
att fånga upp synpunkter från människor som inte är digitalt kunniga och därmed inte skulle 
anmäla sig till panelen.  
 
 
3. Socialnämndens ekonomi 
 
Socialchefen informerar.  
 
Alla kommuner står inför den demografiska utmaningen att gruppen som behöver vård och 
omsorg ökar. Det ekonomiska underskott som prognosticeras beror inte bara på oväntade 
kostnadsökningar utan också helt enkelt på att normala kostnader för verksamheten ökar.  
 
Förvaltningen har kontinuerliga budgetdialoger med socialnämnden för avstämningar.  
 
Vård- och omsorgskontoret kommer att arbeta med att se över bl.a. riktlinjer, men också 
kostnadsnivåer. En utvärdering måste göras så kommunen kan ta ställning till vad som ger 
bäst resultat för pengarna, vilket innebär att se över vad kommunen gör själva, vad som köps 
externt osv. Ett exempel är att förvaltningen kommer att föreslå nämnden att subventionen 
på matlådor ska tas bort. Subventionen har aldrig varit medveten utan beror på att priset för 
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den enskilda inte höjts i takt med att leverantören höjt priset för kommunen och skulle inte 
innebära en policyförändring.  
 
Peter Evansson påpekar att när pengarna inte räcker kommer en del besvärliga beslut att 
krävas för att välfärden ska kunna gå till de som behöver den mest.  
 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta, lyfter att digitalisering inte alltid är det bästa i vården utan 
viktigare är att lägga pengar på människor, samt att det kan finnas vinster om man ser över 
sättet att anställa. Det finns människor som vill arbeta men endast förmår arbeta begränsad 
tid.  
 
Områdeschefen lyfter att det är viktigt att digitaliseringsvalen finns där en brukare vill ha dem 
– t.ex. en matrobot, för att möjliggöra att kunna bo kvar hemma med familjen och klara sig 
själv.  
 
 
4.  Översyn av riktlinjer inom Vård- och omsorgskontoret 
 
Utvecklingschefen informerar.  
 
Arbete pågår med en översyn av riktlinjerna för bistånd och färdtjänst, samt av 
förfrågningsunderlaget för LOV i hemtjänsten.  
 
Socialchefen berättar att ett förslag vård- och omsorgskontoret undersöker är om kontoret 
ska föreslå nämnden att besluta om ett tak för antalet resor per år – en begränsning som 
medges i lagen. Detta skulle inte gälla för arbetsresor och dylikt. En preliminär bedömning är 
att detta skulle påverka 11-15 individer.  
 
Lars Berglöf, PRO,  informerar om att Region Uppsala på lång sikt skulle vilja få en 
gemensam färdtjänst i länet. Peter Evansson och Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta, lyfter 
att det också finns en önskan om färdtjänst över länets gränser, t.ex. till Märsta och 
Upplands Väsby.  
 
 
5. Digitalt utanförskap – hur går vi vidare? 
 
Digitalt utanförskap kan bero på olika saker, t.ex. synskador, bristande språkkunskaper och 
reumatism som gör det omöjligt att använda tangentbord.   
 
Från Funktionsrätt Knivsta kommer ett förslag om att en arbetsgrupp ska skapas med 
representanter från föreningarna och kommunen som under ett år kan arbeta med frågorna 
och även klargöra vilka grupper som drabbas av ett digitalt utanförskap och vad det kan 
innebära för dem. Förslaget är att en person från varje organisation skulle delta.  
 
Peter Evansson menar att det inte går att säga idag vem som skulle kunna delta från 
kommunen. Inget hindrar att en sådan grupp sätts igång av föreningarna ändå och samlar 
upp idéer och för fram dem via råden.  
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Konsensus i gruppen är att det behövs samarbete över föreningsgränserna för att 
sammanställa idéer, och att man med Leif Wall som sammankallande börjar med att 
föreningarna träffas och diskuterar frågorna.  
 
 
6. Utbildning för rådens medlemmar 
 
Ett önskemål har förts fram om utbildningar för råden. Det framkommer att det handlar om 
framför allt att nya ledamöter behöver en introduktion i hur kommunen fungerar och hur 
frågor lyfts. Rådens frågor berör många olika verksamheter och man behöver förstå var 
frågor hör hemma och hur man kan påverka. 
 
Elvy Norberg, PRO, föreslår att man genom en genomgång av instruktionerna kan se vad 
råden ska arbeta med och då förklara hur kommunen fungerar på dessa områden.  
 
Lennart Lundberg föreslår att man kan se vilka utbildningsinsatser som redan finns i 
kommunen och om möjligt bjuda in även rådsledamöter att delta.  
 
Socialchefen berättar att socialnämnden på sina sammanträden har vissa kortare 
utbildningar, som en del av nämndens utbildningsplan. Sammanträdena är som regel öppna 
för allmänheten så det går bra att komma och lyssna.  
 

 
7. På gång i föreningarna 
 
PRO: Under sommaren har 12 danser genomförts i Ängby Park, samt efter detta en höstfest. 
Föreningen erbjuder studiecirklar i samarbete med ABF. Boulespelet är populärt med 30-40 
spelare varje vecka. Föreningen har en idé om att en boulebana borde finnas vid CIK.   
 
SPF: Efter sommaruppehållet är föreningen igång med månadsmöten igen sedan 
september, samt med studiecirklar. Efter ett initiativ från SPF pågår ett boendeprojekt för 
åldersgruppen 65+ tillsammans med TB-gruppen. Skulle inte alla som angett intresse teckna 
sig för boenden kommer troligen erbjudande att kunna ges utanför SPF. Föreningen planerar 
för traditionsenlig oktoberfest i Staffansgården.  
 
Funktionsrätt Knivsta: Föreningen har tillsammans med ABF börjat med studiecirkeln ”Vad är 
funktionshinder?”. I Uppsala kommun finns ca 10 medlemsföreningar som man ska försöka 
få kontakt med i högre utsträckning. De informationsbroschyrer som finns om verksamheten 
måste uppdateras. Föreningen har svårt att hitta folk som vill arbeta i styrelsen.  
 
 
8. Äldredagen – Inför 15 oktober 
 
Förslaget på program har varit utsänt. 
 
Sekreteraren ska kontakta kommunens kommunikationsenhet med programmet och be om 
hjälp med annonsering.  
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9. FINA-projektet  
 
Leif Wall berättar om Upplandsstiftelsens FINA-projekt, som handlar om att få ut människor i 
naturen, och påpekar att det vore positivt om kommunen var mer delaktig i detta.  
 
Lars Berglöf, PRO, sitter i Upplandsstiftelsens styrelse och tar med sig frågan. Stiftelsen kan 
initiera kontakterna med kommunen som ett led i att sprida information om sin verksamhet.  
 
 
10. Krisplanen 
 
Leif Wall berättar att det finns ett intresse hos funktionsnedsatta att få komma med 
synpunkter till den nya krisplanen, eftersom den gamla inte nämnde personer med 
funktionshinder.  
 
Peter Evansson informerar om att planen fortfarande är under arbete och rekommenderar 
föreningarna att kontakta handläggarna med synpunkter.  
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 
 
 
Börjar 11.20 efter liten paus 
 
 
Dagordning och minnesanteckningar från föregående möte  
 
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
 
1. Uppföljning av tidigare behandlad fråga 
Ingen fråga tas upp. 
 
 
2. Genomgång av balanslista/ärendelista 
 
Arbetet pågår med att ta fram ett förslag till nya instruktioner för RFH. 
 
 
3.  LSS-boenden, svar på frågor 
 
Områdeschefen informerar.  
 
I juni 2020 öppnar ett LSS-boende som förvaltningen tror kommer att slutligt täcka det behov 
som finns idag. Därefter finns en långsiktig plan för att se över lokalförsörjningen för framtida 
behov.  
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Förvaltningen jobbar med att ta fram förhandsinformation om det nya boendet som kan delas 
ut till intresserade. Kommunen kommer att få hyra lägenheterna på tio år i ett första skede.  
 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta, lyfter att om det finns brukarrepresentanter med i 
förvaltningens arbetsgrupper och planeringsgrupper kan man få fram behoven av en typ av 
tillgänglighetsanpassning som inte alltid täcks av de vanliga genomgångarna, t.ex. 
persienner eller ljudkänslighetsanpassningar. Förvaltningen informerar om att just detta 
boende innebär också en begränsad anpassning i och med att det är riktat mot den 
behovsgrupp som får den så att säga lägsta nivån av bistånd. Hyresgästerna kommer att få 
hyra lägenheterna i stort sett som de är och själva få bekosta eventuella särskilda önskemål. 
Denna typ av boende innebar också att hyrorna ska vara marknadsanpassade, vilket enligt 
information innebär hyresnivåer från 6-8 tusen kronor, beroende på lägenhet. 
 
 
4. Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 
 

5. Aktuellt i Knivsta kommun 
 
Peter Evansson och Lennart Lundberg informerar.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat anställa en ny kommundirektör från och med den 1 januari: 
Daniel Lindqvist som tidigare arbetat i Ekerö kommun. 
 
Det pågår många byggprojekt som ska resultera i fler hyresrätter. Drygt 860 lägenheter 
planeras, och enligt information kommer en del av dessa kunna byggas med 
investeringsstöd, vilket innebär lägre hyror.  
 
På fråga bekräftas att en tidigare idé om att förtäta på kommunens grönområden har lagts 
ner.  
 
 
6. Ekonomi 
Inget nytt om ekonomi. 
 
 
Mötet avslutas. 


