
 
 

 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala funktionsrättsrådet 
MÖTESANTECKNINGAR 

2023-02-21 

 

Tid och plats: Tisdagen den 21 februari 2023 kl 10.30-11.45, Tilassalen, Knivsta 
kommunhus 

Närvarande:  
Matilda Hübinette (KNU), ordförande  
Thor Övrelid (M), vice ordförande (till del av punkt 11 kl 11.40) 
Oscar Hahne (KD), socialnämndens ordförande  
Catrin Josephson, socialchef 
Lisa Bouveng, områdeschef (punkt 3) 
Mona Lagvik, områdeschef utförarsidan 
Elvy Norberg, PRO 
Lena Liljeblad, PRO 
Maj-Lis Askebro, SPF 
Anne-Marie Morhed, SPF 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta  
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta 
Karin Nordström-Sjörs, Funktionsrätt Knivsta (till del av punkt 12, kl 11.45) 

1. Öppnande, dagordning och mötesanteckningar från föregående möte  
Dagordningen godkänns. Mötesanteckningarna har varit utsända.  

2. Information från Upplandsstiftelsen 
Eva Arnemo från Upplandsstiftelsen informerar om Upplandsstiftelsens arbete med 
tillgänglighet för funktionsnedsatta.  
Hemsidan ska förbättras under året, och även utökas med filmer så att det blir lättare att 
skapa sig en uppfattning om platser innan ett besök.  
Samarbetet med Lyckträffen fungerar mycket bra.  

3. Tillfällig ledsagning vid läkarbesök  
Leif Wall informerar om bakgrunden till frågan.  
Lisa Bouveng informerar.  
Ledsagning kan ingå i ett biståndsbeslut om hemtjänst. Man kan också söka tillfällig 
ledsagning. En sådan ansökan utreds och i utredningen ingår att kommunen undersöker om 
man kan komma till läkaren på annat sätt (t.ex. genom sjuktransport där sjukvården möter 
upp vid ankomst). Lyckträffens volontärverksamhet (väntjänsten) kan bistå med ledsagning, 
vilket framgår av hemsidan.  

4. Utbildning rådens ledamöter 
Catrin Josephson informerar. Om råden kan specificera vad som anses angeläget för en 
utbildning så kan förvaltningen använda detta som utgångspunkt för en utbildning. 
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Organisationerna ska mejla in frågor.  

5. Kommunens hemsida 
Organisationerna har synpunkter på kommunens hemsida, bland annat på sökfunktionen 
och chattboten.  
Matilda Hübinette informerar om budgetläget och att särskilda medel för att utveckla 
hemsidan inte är något man prioriterat. Alla förbättringar måste ske inom befintlig budgetram.  

6. Färdtjänsten i kommunen samt Information om framtida upphandling av 
färdtjänstleverantör 

Maj-Lis Askebro informerar. Det finns synpunkter på att färdtjänsten ofta fungerar dåligt. Den 
beställda bilen kan utebli, eller så kan en delad resa innebära att den ena parten måste åka 
lång väg i fel riktning. Organisationerna påpekar att det är väsentligt att deras synpunkter kan 
tas tillvara tidigt i processen inför en upphandling. 
Catrin Josephson informerar. Socialnämnden ska ha dialog om kriterier för upphandlingen på 
sitt sammanträde i maj. På rådens sammanträde i april vill därför vård- och omsorgskontoret 
samla in synpunkter från råden. Det finns dock inga planer på att revidera riktlinjerna för 
färdtjänst. Det är viktigt att vara uppmärksam på att upphandlingen inte kan frångå 
riktlinjerna, och att dessa också sätter ramar för kravställningen.   

7. Rådens mötesanteckningar 
Siobhán Górny informerar. Rutinerna har varit bristfälliga, vilket gjort att 
mötesanteckningarna inte publicerats eller skickats ut i god tid. Förvaltningen ska arbeta för 
att få bättre ordning på detta.   

8. Behovet av portabel hörselslinga  
Leif Wall informerar. Det finns ett behov av en portabel hörselslinga som kan användas i 
såväl CIK som kommunhusets konferensrum, och kommunen bör undersöka möjligheterna 
att anskaffa en sådan. 

9. Svängdörrarna till kommunhuset 
Organisationerna har synpunkter på att svängdörrarna till kommunhuset snurrar för fort för 
rörelsehindrade. Det vore bra om det fanns en tydligare hänvisning till dörrarna med 
automatisk dörröppnare – dock står dessa inte i öppet tillräckligt lång tid för att man säkert 
ska hinna igenom.  
Förvaltningen rekommenderar att organisationerna skickar synpunkter på fel eller 
förbättringar i kommunens lokaler till knivsta@knivsta.se, men ska också skicka vidare 
frågan internt.  

10. Tillgänglighet i kommunens grönområden 
Karin Nordström-Sjörs informerar om den guide hon håller på att sammanställa för att 
underlätta för funktionsnedsatta att hitta bra möjligheter till utevistelser i Knivsta.  

11. Information om budget 2023  
Matilda Hübinette informerar. Kommunen har mycket tuffa ekonomiska förutsättningar för 
åren 2023–2024.  

mailto:knivsta@knivsta.se
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Oscar Hahne informerar om socialnämndens budget. Majoriteten har satsat mer på social- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområden och har förhoppningen att inga 
neddragningar ska bli aktuella. Inga neddragningar i socialnämndens verksamheter planeras 
för år 2023.  
Catrin Josephson informerar om personalförutsättningarna i budgeten, och att förvaltningen 
arbetar aktivt med att söka statsbidrag.  
Inga neddragningar planeras i socialnämndens verkamheter under 2023. 

12. Information från arbetsgruppen mot digitalt utanförskap  
Leif Wall informerar. Gruppen har knutit till sig IT-bibliotekarien och räknar med att ha tagit 
fram en rapport med förslag på åtgärder till årsskiftet ungefär.  

13. På gång i föreningarna 
Punkten utgår på grund av tidsbrist. 

14. Genomgång av balanslista/ärendelista 
Listan har varit utskickad.  

15. Övriga frågor eller frågor som väcks till kommande möten 
Frågor kan mejlas till kommunen.  
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