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Närvarolista 

Representanter 

 

Ordinarie 

Anna-Greta Elfström Olsson, ordförande 

Robert Sten, vice ordförande, KF 

Gerd Selling, Afasiföreningen 

Elisabet Lindelöf, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 

Elmar Thingström, Hörselskadades förening (HRF)   

Bo Nordling, HjärtLungförening (HOL) 

Rosa Nilsson, Neuroförbundet 

Sven-Erik Larsson, Reumatikerföreningen 

Lars-Arne Eriksson, Svenska Diabetesförbundet 

Jan-Åke Mood, Synskadades förening (SRF) 

 

Ersättare 

Marie Frestadius 

Therese Henriksson, Neuroförbundet 

Karin Eriksson, Svenska Diabetesförbundet 

Övriga deltagare 

För kommunstyrelsen: 

- Kerstin Almén, kommunalråd  

- Per-Ola Grönberg, kommunalråd 

- Johan Westin, utredare 

- Christian Blank, utredare  

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - Marianne Söderman, handläggare 

Kultur- och fritidsnämnden – Ulf Gillström  

Från omsorgsförvaltningen: 

- Susanne Cliffoord, förvaltningschef  

- Maria Lindkvist, Administrativ chef  
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Innehållsförteckning 

Nr Ärende Sida 

 

§ 1 Mötets öppnande 4 

§ 2 Godkännande av dagordning 5 

§ 3 Val av justerare 6 

§ 4 Information från inbjudna nämnder 7 

§ 5 Övrigt 10 
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§ 1 Mötets öppnande 

 

Med anledning av ny ordförande sker en presentation. 

Anna-Greta Elfström Olsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
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§ 2 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen fastställs. 
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§ 3 Val av justerare 

 

Mötet väljer Bo Nordling till justerare för dagens sammanträde. 

Justering sker via digital signering. 
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§ 4 Information från inbjudna nämnder 

 

 

Kommunstyrelsen 

- Samverkan med rådet inför 2024 

Kerstin Almén inleder med avsikterna att göra råden mer delaktiga och 

skapa fler möjligheter för råden att bidra med erfarenheter. Christian 

Blank redogör för den revidering som pågår kring reglementen. I 

förslagen finns att råden övergår till kommunstyrelsen. När beslut är 

taget kommer planeringen att påbörjas avseende samverkansformer mm. 

Råden kommer att vara del i arbetet med detta.  

- Utvärdering av ”Riktlinje för kommunalt tillsatta råd”  

Elisabet Lindelöv anser att riktlinjen utgår från kommunens nämnder, 

inte utifrån rådets funktion och framför önskemål om att detta i stället 

ska benämnas med reglemente. Christian förklarar bakgrunden till i vilka 

sammanhang som just reglemente kan och ska användas i Sandvikens 

kommun. Marie Frestadius gör parallellen till den fackliga samverkan 

som sker och förslår att skrivningarna för detta kanske kan bidra till en 

lösning för detta. Elisabet efterfrågar mer dialog, att politiken bjuder in 

oftare och välkomnar besök på Plangården. 

- Dialog om funktionshinderstrateg  

Elisabet redogör för bakgrunden i Handikapplanen som delvis bygger på 

att det finns en samordnare för funktionshinderfrågorna. Rådet har 

tidigare framfört sina synpunkter på att en sådan ska finnas. 

- Snöröjning – om vad som avtalas  

Elisabet bär frågan om att gångvägar inte prioriteras för snöröjning. 

Kerstin redogör för att så inte är fallet. Det finns ingen sådan 

prioritering. Hon redogör vidare för de fem prioriterade punkter som 

finns för snöröjning och som har funnits sedan länge. 

- LSS utjämningskostnader 

Elisabet sammanfattar ett tidigare förslag om att en person, med 

särskilda kunskaper i LSS utjämningssystem, skulle utses. Frågan om 

vem denna person är ställd sedan tidigare. Per-Ola tar frågan med sig. 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

- Utredningen om färdtjänsten  
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Marianne Söderman redogör för utredningsdirektivet avseende färdtjänst 

och riksfärdtjänst, den utredning som genomförts och vilka förslag som 

den lett fram till. Utredningen tas upp för information och förslag till 

beslut i VGS nämnd i mars och information i Omsorgsnämnden 

samtidigt. Elisabet anser att Funktionsrätt ska få bättre förutsättningar att 

kunna ge synpunkter på utredningen och dess förslag. Therese 

Henriksson påtalar vikten av att kriterier för i detta fall att ha barnstol vid 

färdtjänstresor, finns med vid upphandling av färdtjänst. Marie föreslår 

att funktionsrätt Sandviken vänder sig till regionala funktionsrättsrådet i 

denna fråga. 

- Uppföljning av nyttjandet av parkeringsplatser för funktionsnedsatta 

Elisabet vill ha en uppföljning av nyttjandet av parkeringsplatser för 

funktionsnedsatta bakom Plangården. Det har tidigare lämnats in 

önskemål om ett annat nyttjande av dessa parkeringsplatser. I dag står 4 

platser tomma stor del av tiden. Ordförande ställer frågan om det numer 

är svårare att få tillstånd för sådana parkeringsplatser. Marianne 

informerar om att rättspraxis skärps. Frågan om att markera 

parkeringsplatser för särskilda ändamål är reglerat i detaljplanen, det 

innebär att platser inte kan märkas ut för till exempel Plangårdens 

besökare. Per-Ola Grönberg sammanfattar ärendet och tar den med sig.  

 

Kunskapsnämnden 

Deltar inte vid mötet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ulf Gillström deltar i mötet. Han berättar om fem hallar (en i Storvik och 

4 vid Jernvallen) som är under byggnation samt en boulehall. Ulf 

berättar också om möjligheten att söka föreningsstöd, i år med utökade 

medel, 2,5 miljoner, för uppstart i föreningarna efter pandemin. 

Omsorgsnämnden tog för några år sedan ett initiativ som nu hanteras av 

kultur- och fritidsnämnden för hälsofrämjande arbete, efter ansökan.  

Elisabet ställer frågan om vilken fritidsverksamhet som finns för 

funktionsnedsatta, främst för brukare som finns inom LSS-boenden. Ulf 

redogör för sitt uppdrag att stödja verksamhet inom föreningslivet.  

Mötet har en dialog om vilka möjligheter som finns för olika vägar till, 

och aktiviteter för, personer med funktionsnedsatta.  

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Deltar inte vid mötet. 
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Arbetslivsnämnden 

Nämnden har meddelat förhinder att delta i dagens sammanträde. 

 

Omsorgsnämnden  

Robert Sten informerar om att nämnden arbetar med nämndplanen för 

2024.  

Mötet har en dialog om att funktionshinderverksamheten har en tendens 

att ”försvinna” i den allmänna omsorgen. Susanne Cliffoord berättar 

bland annat om den förändring som kommer att ske avseende titulaturer 

och därmed kunskapskrav för medarbetare inom 

funktionshinderområdet. Förvaltningens medarbetare kommer även att 

bli en del av den satsning som benämns Yrkesresan. 

Robert berättar vidare om det nyligen tagna beslutet i nämnden att bygga 

två, eventuellt tre, nya gruppbostäder enligt LSS. 

Mötet har en dialog om olika behov av boenden för personer som inte 

har behov av, eller möjligheter att få, insatser enligt LSS, 
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§ 5 Övrigt 

 

• Bengt-Åke Lindblom, KPR, har uppmärksammat sekreteraren om att det står 

fel datum i årsplanen. Rätt datum framgår nedan. 
 
Möte 3 

AU Måndag 14/8 Kl: 14.15-15.00 

SAMMANTRÄDE Tisdag 5/9 Kl: 13.15 

Preliminär agenda: 

Kl: 13:15-13:30 – Arbetslivsnämnden  

Kl: 13:30-13:45 – Kommunstyrelsen 

Kl: 13:45-14:00 – Västra Gästrikland samhällsbyggnadsnämnd 

 

 

• Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet. 
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Närvarolista 


Representanter 


 


Ordinarie 


Anna-Greta Elfström Olsson, ordförande 


Robert Sten, vice ordförande, KF 


Gerd Selling, Afasiföreningen 


Elisabet Lindelöf, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 


Elmar Thingström, Hörselskadades förening (HRF)   


Bo Nordling, HjärtLungförening (HOL) 


Rosa Nilsson, Neuroförbundet 


Sven-Erik Larsson, Reumatikerföreningen 


Lars-Arne Eriksson, Svenska Diabetesförbundet 


Jan-Åke Mood, Synskadades förening (SRF) 


 


Ersättare 


Marie Frestadius 


Therese Henriksson, Neuroförbundet 


Karin Eriksson, Svenska Diabetesförbundet 


Övriga deltagare 


För kommunstyrelsen: 


- Kerstin Almén, kommunalråd  


- Per-Ola Grönberg, kommunalråd 


- Johan Westin, utredare 


- Christian Blank, utredare  


Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd - Marianne Söderman, handläggare 


Kultur- och fritidsnämnden – Ulf Gillström  
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- Maria Lindkvist, Administrativ chef  
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§ 1 Mötets öppnande 


 


Med anledning av ny ordförande sker en presentation. 


Anna-Greta Elfström Olsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
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§ 2 Godkännande av dagordning 


 


Dagordningen fastställs. 
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§ 3 Val av justerare 


 


Mötet väljer Bo Nordling till justerare för dagens sammanträde. 


Justering sker via digital signering. 
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§ 4 Information från inbjudna nämnder 


 


 


Kommunstyrelsen 


- Samverkan med rådet inför 2024 


Kerstin Almén inleder med avsikterna att göra råden mer delaktiga och 


skapa fler möjligheter för råden att bidra med erfarenheter. Christian 


Blank redogör för den revidering som pågår kring reglementen. I 


förslagen finns att råden övergår till kommunstyrelsen. När beslut är 


taget kommer planeringen att påbörjas avseende samverkansformer mm. 


Råden kommer att vara del i arbetet med detta.  


- Utvärdering av ”Riktlinje för kommunalt tillsatta råd”  


Elisabet Lindelöv anser att riktlinjen utgår från kommunens nämnder, 


inte utifrån rådets funktion och framför önskemål om att detta i stället 


ska benämnas med reglemente. Christian förklarar bakgrunden till i vilka 


sammanhang som just reglemente kan och ska användas i Sandvikens 


kommun. Marie Frestadius gör parallellen till den fackliga samverkan 


som sker och förslår att skrivningarna för detta kanske kan bidra till en 


lösning för detta. Elisabet efterfrågar mer dialog, att politiken bjuder in 


oftare och välkomnar besök på Plangården. 


- Dialog om funktionshinderstrateg  


Elisabet redogör för bakgrunden i Handikapplanen som delvis bygger på 


att det finns en samordnare för funktionshinderfrågorna. Rådet har 


tidigare framfört sina synpunkter på att en sådan ska finnas. 


- Snöröjning – om vad som avtalas  


Elisabet bär frågan om att gångvägar inte prioriteras för snöröjning. 


Kerstin redogör för att så inte är fallet. Det finns ingen sådan 


prioritering. Hon redogör vidare för de fem prioriterade punkter som 


finns för snöröjning och som har funnits sedan länge. 


- LSS utjämningskostnader 


Elisabet sammanfattar ett tidigare förslag om att en person, med 


särskilda kunskaper i LSS utjämningssystem, skulle utses. Frågan om 


vem denna person är ställd sedan tidigare. Per-Ola tar frågan med sig. 


 


Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 


- Utredningen om färdtjänsten  
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Marianne Söderman redogör för utredningsdirektivet avseende färdtjänst 


och riksfärdtjänst, den utredning som genomförts och vilka förslag som 


den lett fram till. Utredningen tas upp för information och förslag till 


beslut i VGS nämnd i mars och information i Omsorgsnämnden 


samtidigt. Elisabet anser att Funktionsrätt ska få bättre förutsättningar att 


kunna ge synpunkter på utredningen och dess förslag. Therese 


Henriksson påtalar vikten av att kriterier för i detta fall att ha barnstol vid 


färdtjänstresor, finns med vid upphandling av färdtjänst. Marie föreslår 


att funktionsrätt Sandviken vänder sig till regionala funktionsrättsrådet i 


denna fråga. 


- Uppföljning av nyttjandet av parkeringsplatser för funktionsnedsatta 


Elisabet vill ha en uppföljning av nyttjandet av parkeringsplatser för 


funktionsnedsatta bakom Plangården. Det har tidigare lämnats in 


önskemål om ett annat nyttjande av dessa parkeringsplatser. I dag står 4 


platser tomma stor del av tiden. Ordförande ställer frågan om det numer 


är svårare att få tillstånd för sådana parkeringsplatser. Marianne 


informerar om att rättspraxis skärps. Frågan om att markera 


parkeringsplatser för särskilda ändamål är reglerat i detaljplanen, det 


innebär att platser inte kan märkas ut för till exempel Plangårdens 


besökare. Per-Ola Grönberg sammanfattar ärendet och tar den med sig.  


 


Kunskapsnämnden 


Deltar inte vid mötet. 


 


Kultur- och fritidsnämnden 


Ulf Gillström deltar i mötet. Han berättar om fem hallar (en i Storvik och 


4 vid Jernvallen) som är under byggnation samt en boulehall. Ulf 


berättar också om möjligheten att söka föreningsstöd, i år med utökade 


medel, 2,5 miljoner, för uppstart i föreningarna efter pandemin. 


Omsorgsnämnden tog för några år sedan ett initiativ som nu hanteras av 


kultur- och fritidsnämnden för hälsofrämjande arbete, efter ansökan.  


Elisabet ställer frågan om vilken fritidsverksamhet som finns för 


funktionsnedsatta, främst för brukare som finns inom LSS-boenden. Ulf 


redogör för sitt uppdrag att stödja verksamhet inom föreningslivet.  


Mötet har en dialog om vilka möjligheter som finns för olika vägar till, 


och aktiviteter för, personer med funktionsnedsatta.  


 


Individ- och familjeomsorgsnämnden 


Deltar inte vid mötet. 
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Arbetslivsnämnden 


Nämnden har meddelat förhinder att delta i dagens sammanträde. 


 


Omsorgsnämnden  


Robert Sten informerar om att nämnden arbetar med nämndplanen för 


2024.  


Mötet har en dialog om att funktionshinderverksamheten har en tendens 


att ”försvinna” i den allmänna omsorgen. Susanne Cliffoord berättar 


bland annat om den förändring som kommer att ske avseende titulaturer 


och därmed kunskapskrav för medarbetare inom 


funktionshinderområdet. Förvaltningens medarbetare kommer även att 


bli en del av den satsning som benämns Yrkesresan. 


Robert berättar vidare om det nyligen tagna beslutet i nämnden att bygga 


två, eventuellt tre, nya gruppbostäder enligt LSS. 


Mötet har en dialog om olika behov av boenden för personer som inte 


har behov av, eller möjligheter att få, insatser enligt LSS, 
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§ 5 Övrigt 


 


• Bengt-Åke Lindblom, KPR, har uppmärksammat sekreteraren om att det står 


fel datum i årsplanen. Rätt datum framgår nedan. 
 
Möte 3 


AU Måndag 14/8 Kl: 14.15-15.00 


SAMMANTRÄDE Tisdag 5/9 Kl: 13.15 


Preliminär agenda: 


Kl: 13:15-13:30 – Arbetslivsnämnden  


Kl: 13:30-13:45 – Kommunstyrelsen 


Kl: 13:45-14:00 – Västra Gästrikland samhällsbyggnadsnämnd 


 


 


• Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet. 


 





