
 
 

 
 

Sammanträde med Kommunala funktionsrättsrådet (KFR) 
Tid: Tisdagen den 19 april 2022 kl. 11.55-12.10 
Plats: Sal Glasäpplet, CIK, Knivsta kommun 
Närvarande: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta 
Karin Nordström-Sjörs, Funktionsrätt Knivsta 
Lisa Bouveng, områdeschef utförare 
Catrin Josephson, socialchef 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef 
Jon Hulander, t.f. kulturchef 
Siobhán Górny, kommunsekreterare  
 

1. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  
Dagordningen godkänns och tidigare mötesanteckningar läggs till handlingarna.  

Frågor från föreningarna 
2. Fråga om ekonomi och kommunala bidrag  
Jon Hulander deltar och informerar om kommunens bidragsformer. Funktionsrätt Knivsta har 
tidigare fått bidrag i form av funktionsstöd, vilket innebär att summan kan variera beroende 
på om andra föreningar söker pengar. Kommunen förstår att föreningen har behov av ett 
slags driftsstöd som en stabil grund för verksamheten. Inom kultur- och fritidskontorets 
verksamhet är det svårt att tillgodose det behovet utifrån förbudet mot särbehandling.  
Catrin Josephson informerar om socialnämndens föreningsbidrag.  
Förvaltningen kommer att titta närmare på frågan. En uppföljning läggs in på ärendelistan.  
3. Guide till Knivsta 
Catrin Josephson informerar. Just nu har inte kommunen någon möjlighet att ta fram 
broschyrer eller liknande. Däremot kan informationen på hemsidan uppdateras. Frågan 
kommer att återkomma, och en uppföljning läggs in på ärendelistan. 
4. Övriga frågor/frågor som väcks till kommande möten 
Inga ytterligare frågor tillkommer.  
 
 
 
 
Klas Bergström, ordförande Siobhán Górny, sekreterare 
 
 
 



 

 

Ekonomiskt stöd för verksamheten 
 

Ändamål Funktionsrätt Knivsta enligt stadgarna § 2 

FrK är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med ändamål att: 

• Tillvarata och bevaka funktionsnedsattas intressen – utifrån tanken om alla 
människors lika värde – för att gemensamt hävda vår rätt till delaktighet, 
tillgänglighet och jämlikhet på alla samhällets områden. 

• Vara ett forum där medlemsföreningarna kan arbeta tillsammans och ge varandra 
stöd. 

• Verka för att medlemsföreningarnas intressen och övergripande frågor blir belysta. 
• Initiera till ständig förbättring för personer med funktionsnedsättning. 
• Underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete.  

 

Vi ingår Kommunala Funktionsrättsrådet (KFR) där vi kan ta initiativ till förbättringar för 
funktionshindrade men även framföra våra synpunkter på olika förslag. Rätt utnyttjade utgör 
vi en viktig resurs för Knivsta kommun. 

 

Medlemmar 

Våra medlemmar utgörs av förbund inom handikapprörelse. För ögonblicket har vi 11 
medlemmar. Dessa är verksamma och har medlemmar i Uppsala och Knivsta. Våra 
medlemmar erhåller kommunala bidrag från Uppsala kommun. Ännu har inga medlemmar 
sökt bidrag från Knivsta. 

 

Ekonomi 

Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och kommunala bidrag. 

Våra medlemmar betalar en årlig avgift på 400 kr. 

Tidigare har Funktionsrätt Knivsta erhållit kommunalt bidrag från kommunen. För 2020 
utlovades ett bidrag på 10.000 kr som aldrig betalades ut. För 2021 erhöll vi ett bidrag på 
5.000 kr. 



Styrelsen, som just nu består av 5 personer, har hitintills jobbat helt idealt utan ersättning. 
För att ingå i styrelsen erfordras att man är bosatt i Knivsta kommun. 

Det är helt uppenbart att det inte går att driva en meningsfull verksamhet under dessa 
förutsättningar. Därför har vi i KFR tagit upp frågan om kommunalt bidrag. Efter två 
sammanträden under våren har ännu inget konkret hänt. Vi anser att ärendet bör skyndas 
på så att vi har en lösning i början av hösten. Utan en bild av hur vår ekonomi ser ut kan vi 
inte planera för en kommande verksamhet. Vi tycker att ett skäligt årligt bidrag i 
storleksordningen 25.000 kr är rimligt. 

Som jämförelse kan nämnas att Uppsala kommun ger ett ekonomiskt stöd på 1.450.000 kr. 
För detta kan Funktionsrätt Uppsala både ha lokaler och anställd ombudsman. Vi har inte 
dessa ambitioner men vill kunna driva en meningsfull verksamhet för de funktionshindrade i 
Knivsta. Vi har också ett flertal projekt vi skulle vilja sätta igång. 

 

Efter valet kommer vi att ha en extra stämma där vi i första hand skall besluta om 
verksamhetsplan och godkänna budget för 2022. Detta förutsätter att bidragsfrågan har fått 
en lösning. 

 

Knivsta 3 juni 2022 

  

 

Funktionsrätt Knivsta 

/ Leif Wall (ordf) 
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