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Möte med rådet för funktionshindersfrågor – RFH 
 
Datum: Tisdagen den 23 februari 2021 
Tid: Kl 9.20–11.30 
Plats: Distansmöte via Zoom 

 

Ledamöter:  
Klas Bergström (M), ordförande  
Lennart Lundberg (KNU), vice ordförande 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta   
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta 
 
Övriga närvarande: 
Under den gemensamma mötestiden (p 1-7 kl 9.20–10.50) 
Lars Berglöf, PRO 
Elvy Norberg, PRO 
Gerd Persson, SPF 
Maj Lis Askebro, SPF 
Ida Sarapik, närvårdsstrateg, punkt 1–3 
Ulrika Lindgren Kokocha, kommunikatör, punkt 5–6 
Josefin Edling, parkchef, punkt 1–2 
 
Övriga närvarande hela mötet:  
Kerstin Eskhult (C), socialnämndens ordförande 
Catrin Josephson, socialchef  
Lisa Bouveng, områdeschef, utförare 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 
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1. Nuläge i Knivstas vård- och omsorgsverksamheter i och med Covid 19-

pandemin  
Catrin Josephson, socialchef, informerar tillsammans med Lisa Bouveng, områdeschef.  
För tillfället är inga brukare inom verksamheterna smittad. Det har inte förekommit 
smittspridning inom verksamheterna sedan juni 2020. Det finns gott om skyddsutrustning. 
Sjukfrånvaron är fortfarande högre men det finns vikarier – dock är arbetsbelastningen tung.  
Det sker en tät samverkan med regionen inom samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg 
(HSVO) i frågan om vaccinationer. Alla brukare på Vilhelms och Estrids gård är vaccinerade. 
En hög grad av medarbetarna har tackat ja till vaccination och vaccinerats. Det dröjer innan 
besök kan släppas på i boenden.  
Under pandemin har man arbetat mycket med kontinuiteten i hemtjänsten.  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat äldreomsorgen under pandemin men 
inte riktat kritik mot boenden i Knivsta.  
 

2. Information från park- och naturenheten  
Josefin Edling, parkchef, informerar. 
Friluftslivets år 2021 

Knivsta kommun arbetar med Friluftslivets år genom bland annat ett Instagramkonto som 
visar friluftstip och ett aktivitetskalendarium på hemsidan. Mam planerar minst en aktivitet i 
månaden för allmänheten. Målgruppen är bred men har fokus på barn 10-12 år samt 
friluftsovana.  
Inventeringen av parkbänkar 

Frågan är en uppföljning från tidigare möten.  
Inventeringen har gjorts, men förvaltningen har inte bestämt vilka åtgärder som ska göras 
efter den.  
Tillgänglighet till fågeltornet i Gredelby hagar 

Frågan är en uppföljning från tidigare möten.  
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta, lyfter att tillgängligheten/bristen på tillgänglighet till 
fågeltornet påverkar inte bara rullstolsbundna utan också människor som går med rullator 
eller drar barnvagn.  
Josefin Edling informerar om att ytterligare anpassningar av vägen till fågeltornet inte 
kommer att göras. Det finns en alternativ utflyktsväg som är lämpligare för rullstolar och som 
också har utsiktsplatser. Det finns inte möjlighet att prioritera fågeltornet ytterligare för 
närvarande.  
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3. Anhörigstöd i Knivsta  
Ida Sarapik, närvårdsstrateg, informerar.  
Kontaktcenter kommer kunna hjälpa till och fungera som första väg in för de som söker 
anhörigstöd. Därefter kommer de att vara behjälpliga i att slussa vidare eventuella 
samtal/frågor till rätt enhet. 
 

4. Information om byte av taxibolag hos Uppsala färdtjänst 
Catrin Josephson, socialchef, informerar.  
Förändringen påverkar inte Knivsta kommun, som har ett eget avtal. Kommunen har god 
kontakt med det färdtjänstbolag den har avtal med och det är lyhört för om kommunen 
behöver ställa nya krav, t.ex.på munskydd hos chaufförerna.  
 

5. Genomgång av balanslista/ärendelista 
Ärendelistan gås igenom och läggs till handlingarna.  
 

6. Information om kommunens hemsida 
Ulrika Lindgren Kokocha, kommunikatör, informerar om bland annat hur webbsidan är 
uppbyggd.  
Bakgrunden till att kommunens webbsidan gjordes om var bland annat att kommunen måste 
leva upp till tillgänglighetsdirektivet. Webbsidan är fortfarande under utveckling. Bland annat 
måste sökfunktionen optimeras.  
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta, lämnar ett önskemål om att funktionshinderföreningarna ska 
få en genomgång av de särskilda tillgänglighetsfunktionerna på hemsidan efter pandemin.  
 

7. På gång i föreningarna 
Gerd Persson, SPF, informerar. Föreningen har ett program för hela året men räknar inte 
med att kunna träffas fysiskt förrän från hösten. Istället arbetar man med medlemskontakter.  
Den egna promenadgruppen, boulen och golfen har fungerat hela hösten . 
Elvy Norberg, PRO, informerar. Föreningens promenadgrupp fungerar. Årsmötet måste 
eventuellt skjutas upp till hösten. 
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta, informerar. Föreningen förbereder årsmötet och hoppas 
kunna rekrytera fler styrelsemedlemmar.  
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Egen mötestid klockan 10.50–11.30 
 

8. Öppnande, dagordning och minnesanteckningar från föregående möte  
Dagordningen godkänns och mötesanteckningarna gås igenom. 

9. Genomgång av synpunkter på förslag för ny instruktion 
Siobhán Górny, sekreterare, går igenom förslaget på instruktion.  
Rådet ställer sig bakom förslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen för fastställande.  
Funktionsrätt Knivsta vill att anteckningarna från mötet visar att föreningen ser fram emot att 
samrådet utvecklas i rådets fortsatta arbete.  

10. Utbildning för syn- och hörselinstruktörer 
Catrin Josephson, socialchef, informerar  
Inom kommunens och regionens samråd för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) 
diskuteras just nu ansvarsfrågan för syn- och hörselinstruktörer. Kommunen vill avvakta den 
arbetsgruppens slutsatser innan man går vidare.  
Knivsta är en av tre kommuner i länet som saknar ombud helt eller delvis. Samtliga inväntar 
arbetsgruppen.  
 
Mötet avslutas. 
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