
 
 

 
Kommunala funktionsrättsrådet 
MÖTESANTECKNINGAR 

2023-02-21 

 

Tid och plats: Tisdagen den 21 februari 2023 kl. 11.45-12.00, Tilassalen, Knivsta 
kommunhus 

Närvarande:  
Matilda Hübinette (KNU), ordförande 
Oscar Hahne (KD), socialnämndens ordförande 
Ingela Stern, Funktionsrätt Knivsta  
Leif Wall, Funktionsrätt Knivsta 
Catrin Josephson, socialchef 
Mona Lagvik, områdeschef utförare 

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

2. Guide till Knivsta 
Catrin Josephson berättar om kommunikationsenhetens information från förra 
sammanträdet.  

3. Kommunala bidrag och föreningsekonomi 
Leif Wall och Ingela Stern informerar om föreningens ekonomi. Föreningens struktur är 
annorlunda från den som kommunens bidragsregler utgår ifrån, vilket innebär att föreningen 
har svårt att söka bidrag för och finansiera sin verksamhet. 
Föreningen vill ha en dialog med kommunen om utformningen av föreningsstödet.   

4. Aktiviteter för barn med NPF-diagnoser 
Frågan tas upp igen nästa möte. Funktionsrätt Knivsta föreslår att kommunen och 
Funktionsrätt Knivsta samt Autism- och Aspergerförbundet samarbetar i att ordna 
verksamheter och lovaktiviteter.  

5. Ungdomar som varken arbetar eller studerar 
Frågan besvarades förra gången och kan utgå från dagordningen.  

6. Framtida upphandling av driften av LSS-bostäderna Lyckåsen och Nytida 
Catrin Josephson informerar. I nuläget sköts driften av kommunens LSS-boenden, 
Dadelvägen och Lyckåsen, av företaget Nytida. En ny upphandling av driften är planerad, 
och inför denna kommer kommunen att ha en dialog med rådet på mötet i april.   

7. Övriga frågor/frågor som väcks till kommande möten 
Eventuella frågor kan mejlas in.  
 

Mötesanteckningar från sammanträde med Kommunala 
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