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Närvarolista  

Ledamöter  
Robert Sten, ordf.      

Elisabet Lindelöf, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

(FUB) 

Kerstin Alm, Hjärt/lungföreningen 

Sven-Erik Larsson, Reumatikerföreningen 

Carl-Erik Larsson, Hörselskadades förening 

Lars-Arne Eriksson, Svenska Diabetesförbundet 

 

Övriga deltagare  
Kerstin Almén, Kommunalråd, Kommunstyrelsen  

Anette Wikblom, Förvaltningschef, Omsorgsförvaltningen  

Maria Lindqvist, Chef administrativ funktion, 

Omsorgsförvaltningen 

Maria Nilsson, Verksamhetschef, Omsorgsförvaltningen 

Gloria Gruber, Nämndsekreterare, Omsorgsförvaltningen  
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1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomma. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Robert Sten föreslår ett tillägg med punkt Funktionsrätt Sandvikens (FRS) 

skrivelse. 

Kommunala handikapprådet godkänner dagordningen för dagens 

sammanträde. 

 

3. Val av justerare 

Mötet väljer Carl-Erik Larsson, Hörselskadades förening (HRF) 

till justerare. 

 

4. Utbildningsdag 

Kommunala handikapprådet föreslår och ser att en kommunövergripande 

utbildning inom funktionsrättspolitiken behöver genomföras för kommunens 

chefer samt nämndernas ledamöter. 

Kerstin Almén, Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget och 

informerar om Sandviken kommuns arbete med nya ledning och styrning. 

Hon informerar även om att arbetet ang översyn av rådens riktlinjer är i gång 

med en styrgrupp som arbetar med frågan. Kommunstyrelsen tar med sig 

frågan om utbildningsdag och kommer att införa ett samarbete i frågan med 

omsorgsförvaltningens förvaltningschef Anette Wikblom.  

 

5. Byte av namn 

Funktionsrätt Sandviken har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen där 

namnbyte föreslås. Rådet står bakom förslaget till namnbyte. 

Frågan skickas till kommunstyrelsen som kommer att hantera frågan.  

 

6. Funktionsrätt Sandvikens (FRS) skrivelse 

Funktionsrätt Sandviken har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen. 

Kommunala handikapprådet framför tillägg till denna skrivelse rörande 

Kommunala handikapprådets riktlinjer samt placering. 

Robert Sten informerar att formulering över begreppet tillgänglighet (inom 

vilket inflytandeområde Kommunala handikapprådet har) behöver 

omformuleras och ses över. 

Elisabet Lindelöf förtydligar och tillägger att frågan inte bara berör rådets 

riktlinjer utan även formulering av tex. en överenskommelse, reglemente för 

rådet. 
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Robert Sten håller med och lägger til att det borde finnas en 

överenskommelse i grunden, sedan riktlinjer. 

Robert Sten betonar att rådet sedan tidigare anser att rådet bör ligga under 

Kommunstyrelsen eller på annat sätt under kommunövergripande placering. 

Behovet av funktionshindersamordnare lyfts. Tjänsten behöver finnas inom 

den kommunövergripande organisationen för att samordna den kommunala 

funktionshinderpolitiken där rollen bör vara central för att säkerställa närhet 

till beslutskompetens.  

 

7. Information från inbjudna nämnder 

1. Kommunstyrelsen bjuds in för dialog om kommunens arbete 

angående funktionshinderpolitiken 

Kerstin Almén informerar om det pågående och omfattande arbetet 

med nya ledning och styrning i Sandvikens kommun. Hon meddelar 

även att Kommunala handikapprådets punkter kommer att tas upp 

inom den styrgrupp som har till ansvar att se över rådets riktlinje och 

överenskommelse.  

Kommunstyrelsen föreslår att Myndigheten för delaktighet (MFD) 

kan bjudas in för den kommunövergripande utbildning som nämnts 

tidigare i mötet. 

Elisabet Lindelöf refererar till Funktionsrätt Sandvikens skrivelse 

som skickats till kommunstyrelsen och lyfter fram den avslutande 

frågan att diskutera: Hur tänker kommunen ta sig an den nationella 

funktionshinderpolitiken? 

Kerstin Almén förtydligar Sandviken kommuns arbete och innehåll 

med nya ledning och styrning, dess planering med årshjul och hur 

rådets inflytande kan inkluderas.  

 

8. Information från omsorgsnämnden 

Maria Lindqvist presenterar rapporten Öppna jämförelser, som genom 

specifika indikatorer och mått belyser verksamhetens kvalitet, underlag till 

uppföljning, utveckling och förbättring av sina verksamheter. Rapporten 

fungerar även som kunskapsunderlag för att lära av och kunna jämföra sina 

resultat med andra kommuner eller verksamheter med liknande 

förutsättningar. 

Rapporten är en del i den statliga kunskapsstyrningen. Och gör det möjligt 

att jämföra sina resultat med andra verksamheter med liknande 

förutsättningar för att stimulera till en jämlik socialtjänst med god kvalitet. 

Anette Wikblom ger verksamhetsinformation om Omsorgsförvaltningens 

pågående arbete angående omorganisation inom LSS, HSL samt 

socialpsykiatrin.  

Maria Nilsson ger en presentation av sig som ny verksamhetschef för LSS 

och socialpsykiatri. Hon berättar också om organisationen och 

verksamhetens pågående arbete.  
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Elisabet Lindelöf önskar se en ökad samverkan mellan 

Omsorgsförvaltningens specialenheter- LSS/socialpsykiatri och Förbundet 

för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB). Hon lyfter även 

bostadsfrågan för kundgruppen och betonar även där att det är av vikt att öka 

samarbetet med förbundet.  

Maria Nilsson svarar att lokaler planeras med fokus på nyteknik och 

bostadsplanlösning. 

Robert Sten ger information att nämnden tittar på och har gett 

omsorgsförvaltningen uppdrag att formulera och föreslå en samrådslösning 

inom området för LSS. 

Elisabet Lindelöf ställer en fråga hur nämnden ser på sambandet mellan den 

höjda habiliteringsersättningen samt deltagarantalet i verksamheten?  

Maria Nilsson svarar att de ser en trend över att de deltagare som har en 

pågående aktivitet finns det intresse att delta längre dagar. Den pågående 

pandemin spelar en stor roll i aktiviteterna och deltagarnas medverkan.   

 

9. Övriga frågor 

Robert Sten ställer en fråga till Funktionsrätt Sandviken och andra 

organisationer i Kommunala handikapprådet om det finns behov av att 

förtydliga organisationsarbetet kopplat till Funktionsrättsrådets skrivelse. 

Kommunala handikapprådet beslutar ha behandlat skrivelsen. 
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1. Mötets öppnande 


Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomma. 


 


2. Godkännande av dagordning 


Robert Sten föreslår ett tillägg med punkt Funktionsrätt Sandvikens (FRS) 


skrivelse. 


Kommunala handikapprådet godkänner dagordningen för dagens 


sammanträde. 


 


3. Val av justerare 


Mötet väljer Carl-Erik Larsson, Hörselskadades förening (HRF) 


till justerare. 


 


4. Utbildningsdag 


Kommunala handikapprådet föreslår och ser att en kommunövergripande 


utbildning inom funktionsrättspolitiken behöver genomföras för kommunens 


chefer samt nämndernas ledamöter. 


Kerstin Almén, Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget och 


informerar om Sandviken kommuns arbete med nya ledning och styrning. 


Hon informerar även om att arbetet ang översyn av rådens riktlinjer är i gång 


med en styrgrupp som arbetar med frågan. Kommunstyrelsen tar med sig 


frågan om utbildningsdag och kommer att införa ett samarbete i frågan med 


omsorgsförvaltningens förvaltningschef Anette Wikblom.  


 


5. Byte av namn 


Funktionsrätt Sandviken har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen där 


namnbyte föreslås. Rådet står bakom förslaget till namnbyte. 


Frågan skickas till kommunstyrelsen som kommer att hantera frågan.  


 


6. Funktionsrätt Sandvikens (FRS) skrivelse 


Funktionsrätt Sandviken har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen. 


Kommunala handikapprådet framför tillägg till denna skrivelse rörande 


Kommunala handikapprådets riktlinjer samt placering. 


Robert Sten informerar att formulering över begreppet tillgänglighet (inom 


vilket inflytandeområde Kommunala handikapprådet har) behöver 


omformuleras och ses över. 


Elisabet Lindelöf förtydligar och tillägger att frågan inte bara berör rådets 


riktlinjer utan även formulering av tex. en överenskommelse, reglemente för 


rådet. 
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Robert Sten håller med och lägger til att det borde finnas en 


överenskommelse i grunden, sedan riktlinjer. 


Robert Sten betonar att rådet sedan tidigare anser att rådet bör ligga under 


Kommunstyrelsen eller på annat sätt under kommunövergripande placering. 


Behovet av funktionshindersamordnare lyfts. Tjänsten behöver finnas inom 


den kommunövergripande organisationen för att samordna den kommunala 


funktionshinderpolitiken där rollen bör vara central för att säkerställa närhet 


till beslutskompetens.  


 


7. Information från inbjudna nämnder 


1. Kommunstyrelsen bjuds in för dialog om kommunens arbete 


angående funktionshinderpolitiken 


Kerstin Almén informerar om det pågående och omfattande arbetet 


med nya ledning och styrning i Sandvikens kommun. Hon meddelar 


även att Kommunala handikapprådets punkter kommer att tas upp 


inom den styrgrupp som har till ansvar att se över rådets riktlinje och 


överenskommelse.  


Kommunstyrelsen föreslår att Myndigheten för delaktighet (MFD) 


kan bjudas in för den kommunövergripande utbildning som nämnts 


tidigare i mötet. 


Elisabet Lindelöf refererar till Funktionsrätt Sandvikens skrivelse 


som skickats till kommunstyrelsen och lyfter fram den avslutande 


frågan att diskutera: Hur tänker kommunen ta sig an den nationella 


funktionshinderpolitiken? 


Kerstin Almén förtydligar Sandviken kommuns arbete och innehåll 


med nya ledning och styrning, dess planering med årshjul och hur 


rådets inflytande kan inkluderas.  


 


8. Information från omsorgsnämnden 


Maria Lindqvist presenterar rapporten Öppna jämförelser, som genom 


specifika indikatorer och mått belyser verksamhetens kvalitet, underlag till 


uppföljning, utveckling och förbättring av sina verksamheter. Rapporten 


fungerar även som kunskapsunderlag för att lära av och kunna jämföra sina 


resultat med andra kommuner eller verksamheter med liknande 


förutsättningar. 


Rapporten är en del i den statliga kunskapsstyrningen. Och gör det möjligt 


att jämföra sina resultat med andra verksamheter med liknande 


förutsättningar för att stimulera till en jämlik socialtjänst med god kvalitet. 


Anette Wikblom ger verksamhetsinformation om Omsorgsförvaltningens 


pågående arbete angående omorganisation inom LSS, HSL samt 


socialpsykiatrin.  


Maria Nilsson ger en presentation av sig som ny verksamhetschef för LSS 


och socialpsykiatri. Hon berättar också om organisationen och 


verksamhetens pågående arbete.  
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Elisabet Lindelöf önskar se en ökad samverkan mellan 


Omsorgsförvaltningens specialenheter- LSS/socialpsykiatri och Förbundet 


för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB). Hon lyfter även 


bostadsfrågan för kundgruppen och betonar även där att det är av vikt att öka 


samarbetet med förbundet.  


Maria Nilsson svarar att lokaler planeras med fokus på nyteknik och 


bostadsplanlösning. 


Robert Sten ger information att nämnden tittar på och har gett 


omsorgsförvaltningen uppdrag att formulera och föreslå en samrådslösning 


inom området för LSS. 


Elisabet Lindelöf ställer en fråga hur nämnden ser på sambandet mellan den 


höjda habiliteringsersättningen samt deltagarantalet i verksamheten?  


Maria Nilsson svarar att de ser en trend över att de deltagare som har en 


pågående aktivitet finns det intresse att delta längre dagar. Den pågående 


pandemin spelar en stor roll i aktiviteterna och deltagarnas medverkan.   


 


9. Övriga frågor 


Robert Sten ställer en fråga till Funktionsrätt Sandviken och andra 


organisationer i Kommunala handikapprådet om det finns behov av att 


förtydliga organisationsarbetet kopplat till Funktionsrättsrådets skrivelse. 


Kommunala handikapprådet beslutar ha behandlat skrivelsen. 





