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Närvarolista 

Ledamöter 

Robert Sten, Ordförande Omsorgsnämnden 
Elisabet Lindelöf, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
Sven-Erik Larsson, Reumatikerföreningen 
Carl-Erik Larsson, Hörselskadades förening (HRF) 
Lars-Arne Eriksson, Svenska Diabetesförbundet 
Rosa Nilsson, Neuroförbundet 
 
 

Övriga deltagare 

Madelene Lind, Nämndsekreterare Omsorgsnämnden 
Pär Jerfström, Kommundirektör Kommunstyrelseförvaltningen 
Martina Svensson, Enhetschef Verksamhetsstöd VGS 
Lars Haglund, Ordförande Kunskapsnämnden 
Minna Holmqvist, Förvaltningschef Kunskapsförvaltningen 
Conny Grönberg, Ordförande Kultur och fritidsnämnden 
Hans Frestadius, Ordförande Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Leif Jansson, Förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen 
Kerstin Nyström Hedvall, Ordförande Arbetslivsnämnden 
Anette Wikblom, Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen  
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§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Robert Sten öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
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§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHR 2022-03-01
(Signerat, SHA-256 CC86C01F62760F29E08BE59E4258927C26377EB86435EE72D2F2630DB7157355)

Sida 5 av 12



Sandvikens kommun 

Nämnd/Styrelse 

Kommunala handikapprådet 

Sammanträdesdatum 

2022-03-01 
 Sida 

6(11) 

 

 

§ 3 Val av justerare 

Mötet väljer Elisabet Lindelöf (FUB) till justerare för dagens sammanträde. 
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§ 4 Information från inbjudna nämnder 

 

1. Kommunstyrelsen, Pär Jerfström informerar om: 
-Reglementen 
-Inriktningsbeslut beslutat på Kommunfullmäktige 2022-02-28 
avseende att ansvaret för råden KPR och KHR ska flyttas till 
Kommunstyrelsen och att KHR ska byta namn till Kommunal 
funktionshinderrådet, KFHR. 
-Tillgänglighetsutlåtande nya hallar, 
Elisabet Lindelöf har synpunkter om att funktionsrätt i Sandviken 
inte har fått någon information och vill vara delaktiga i processen och 
vill att ritningar ska skickas till expeditionen. 
Per Jerfström svarar att dom ska inkomma med mailadress var 
riktningar ska skickas och för fortsatt planering. 
 
Elisabet Lindelöf informerar att en skrivelse från Funktionsrätt i 
Sandviken är inskickad till Kommunstyrelsen och att sista frågan 
”hur tänker kommunen ta sig an den nationella 
funktionshinderpolitik” är fortfarande obesvarad.  
Pär Jerfström svarar att den frågeställningen föreslås att ta med till 
nästa träff. 
 
  

2. VGS, Martina Svensson informerar om: 
-Färdtjänst, Inga nya lagändringar. Man ser lägre resande under 
pandemin och ensamresor infördes, resor har börjat att öka igen. 
-Bostadsanpassning, antalet ansökningar har minskat under åren 
2015-2019. Ny lag 2018. Sveriges befolkning växer och man kan bo 
hemma längre. Ändringar i plan och bygglagen, boenden anpassas 
från start/vid nybyggnation.  
 
 

3. Kunskapsnämnden, Minna Holmqvist och Lars Haglund informerar 
om: 
-Utmaningar och mål: 
Trygghet och studiero i skolor.  
Utveckling av förutsättningar för barns lärande och förbättringar av 
kunskapsresultat.  
Lärmiljöer som skapar förutsättningar för alla barn och elever att 
utvecklas och nå målen. 
Minskad segregation, bakgrund och kön, mixa elever. 
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-Vård och omsorgsprogram: 
3-årigt gymnasialt yrkesprogram med 24 platser per årskurs, som 
innefattar APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik) inom områden 
hemtjänst/boende, LSS/demens, Sjukhus/psykiatrisk verksamhet. 
2-årig yrkesintroduktion- vårdbiträde med 10 platser per år. 
 
Elisabet Lindelöf ställer frågan om det är ont om personal till 
träningsskolan. 
Minna Holmqvist svarar att mer personal behövs, att hitta vikarier 
med erfarenhet och det har varit svårt under pandemin att rekrytera 
vikarier 

-Projekt ”Ökad skolnärvaro” bidrag från Göransson Stiftelsen, 4st 
koordinatorer anställda som jobbar med tidiga insatser och även mot 
vårdnadshavare. 

Elisabet Lindelöf har synpunkter om att anställa NPF samordnare. 

 
 

4. Kultur- och fritidsnämnden, Conny Grönberg informerar om: 
-Ekonomi 
-Ny aktivitetshall i Storvik 
-2 nya hallar på Jernvallen 
-Storviksbadet har renoverats och öppnar 2022-06-25. 
-Föreningsstöd, utvecklingsbidrag för hälsofrämjande verksamhet 
finns att söka. 
-Återstart efter pandemin, bidrag finns att söka. 
Elisabet Lindelöf frågar hur mycket man kan söka av 
återstartspengarna. 
Conny Grönberg svarar att information kommer att skickas ut till 
föreningar i mars. 
 
Sen-Erik Larsson frågar om tider för bad i varmbassänger, då tider 
har dragits ner pga. för dyrt att hålla värme. 
Conny Grönberg svarar att han tar med sig frågan om uppvärmning. 
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5. Individ- och familjeomsorgsnämnden, Hans Frestadius informerar 
om: 
-Ekonomi 
-Utmaningar och mål: 
Många går på försörjningsstöd och fler ska in i egenförsörjning. 
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och trassliga 
familjeförhållanden även psykisk ohälsa och missbruk bland vuxna. 
-Behov av Samverkan med andra förvaltningar finns för att samordna 
insatser. 
-Samsjuklighetsutredning presenteras 2023. 
 
 

6. Arbetslivsnämnden, Leif Jansson och Kerstin Nyström Hedvall 
informerar om:  
-Ekonomi 
-Arbetsmarknadens prognos 
Långtidsarbetslösheten, särskilt bland kvinnor ökar. 
Ungdomsarbetslösheten minskar. 
Kommunen satsar på ” Från bidrag till egen försörjning” ett 
utvecklingsarbete mellan Arbetsliv, Ifo och Högbo Bruk. 
 
 

7. Omsorgsnämnden, Robert Sten och Anette Wikblom informerar om: 
-Ekonomi 
-Omorganisation har skett på Omsorgsförvaltningen då HSL och 
LSS/Psykiatrin har separerats och blivit enskilda enheter. 
-Utredar- och Utvecklingsenhet är en ny enhet på 
Omsorgsförvaltningen med 5st medarbetare.  
-Etiska riktlinjer, Omsorgsnämnden föreslås att besluta om etiska 
riktlinjer för bemötande av omsorgstagare/anhöriga med 
förolämpande, hotfull, diskriminerande beteende. Då personal utsätts 
för detta i sitt arbete. 
Elisabet Lindelöf ställer frågan om det har ökat för personalen. 
Anette Wikblom svarar att det har ökat. 
-Nyby, Ett digitalt system för att involvera samhället med 
omsorgstagare som möjliggör hjälp med vardagstjänster. 
Elisabet Lindelöf ställer frågan om det är ideellt. 
Anette Wikblom svarar att det är ideellt. 
-Nämndens mål: 
Samverkan med andra förvaltningar 
Utbildningsinsatser 
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-Ny förvaltningschef blir Susanne Clifford som börjar 2022-06-01 då 
nuvarande förvaltningschef Anette Wikblomgår i pension.  
Anette tackar för sin tid och samarbetet. 
 
Elisabet Lindelöf ställer frågan om Aktivitetsplanen för 2022 
stämmer. 
Robert Sten svarar att den ska ses över och rättas till, den justerade 
kommer att skickas ut på nytt. 
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§ 5 Övrigt 

Inga övriga frågor. 
 
Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet.  
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Närvarolista 


Ledamöter 


Robert Sten, Ordförande Omsorgsnämnden 
Elisabet Lindelöf, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 
Sven-Erik Larsson, Reumatikerföreningen 
Carl-Erik Larsson, Hörselskadades förening (HRF) 
Lars-Arne Eriksson, Svenska Diabetesförbundet 
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Anette Wikblom, Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen  
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§ 1 Mötets öppnande 


Ordförande Robert Sten öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
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§ 2 Godkännande av dagordning 


Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 3 Val av justerare 


Mötet väljer Elisabet Lindelöf (FUB) till justerare för dagens sammanträde. 
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§ 4 Information från inbjudna nämnder 


 


1. Kommunstyrelsen, Pär Jerfström informerar om: 
-Reglementen 
-Inriktningsbeslut beslutat på Kommunfullmäktige 2022-02-28 
avseende att ansvaret för råden KPR och KHR ska flyttas till 
Kommunstyrelsen och att KHR ska byta namn till Kommunal 
funktionshinderrådet, KFHR. 
-Tillgänglighetsutlåtande nya hallar, 
Elisabet Lindelöf har synpunkter om att funktionsrätt i Sandviken 
inte har fått någon information och vill vara delaktiga i processen och 
vill att ritningar ska skickas till expeditionen. 
Per Jerfström svarar att dom ska inkomma med mailadress var 
riktningar ska skickas och för fortsatt planering. 
 
Elisabet Lindelöf informerar att en skrivelse från Funktionsrätt i 
Sandviken är inskickad till Kommunstyrelsen och att sista frågan 
”hur tänker kommunen ta sig an den nationella 
funktionshinderpolitik” är fortfarande obesvarad.  
Pär Jerfström svarar att den frågeställningen föreslås att ta med till 
nästa träff. 
 
  


2. VGS, Martina Svensson informerar om: 
-Färdtjänst, Inga nya lagändringar. Man ser lägre resande under 
pandemin och ensamresor infördes, resor har börjat att öka igen. 
-Bostadsanpassning, antalet ansökningar har minskat under åren 
2015-2019. Ny lag 2018. Sveriges befolkning växer och man kan bo 
hemma längre. Ändringar i plan och bygglagen, boenden anpassas 
från start/vid nybyggnation.  
 
 


3. Kunskapsnämnden, Minna Holmqvist och Lars Haglund informerar 
om: 
-Utmaningar och mål: 
Trygghet och studiero i skolor.  
Utveckling av förutsättningar för barns lärande och förbättringar av 
kunskapsresultat.  
Lärmiljöer som skapar förutsättningar för alla barn och elever att 
utvecklas och nå målen. 
Minskad segregation, bakgrund och kön, mixa elever. 







Sandvikens kommun 


Nämnd/Styrelse 


Kommunala handikapprådet 


Sammanträdesdatum 


2022-03-01 
 Sida 


8(11) 


 


 


-Vård och omsorgsprogram: 
3-årigt gymnasialt yrkesprogram med 24 platser per årskurs, som 
innefattar APL (arbetsplatsförlagt lärande/praktik) inom områden 
hemtjänst/boende, LSS/demens, Sjukhus/psykiatrisk verksamhet. 
2-årig yrkesintroduktion- vårdbiträde med 10 platser per år. 
 
Elisabet Lindelöf ställer frågan om det är ont om personal till 
träningsskolan. 
Minna Holmqvist svarar att mer personal behövs, att hitta vikarier 
med erfarenhet och det har varit svårt under pandemin att rekrytera 
vikarier 


-Projekt ”Ökad skolnärvaro” bidrag från Göransson Stiftelsen, 4st 
koordinatorer anställda som jobbar med tidiga insatser och även mot 
vårdnadshavare. 


Elisabet Lindelöf har synpunkter om att anställa NPF samordnare. 


 
 


4. Kultur- och fritidsnämnden, Conny Grönberg informerar om: 
-Ekonomi 
-Ny aktivitetshall i Storvik 
-2 nya hallar på Jernvallen 
-Storviksbadet har renoverats och öppnar 2022-06-25. 
-Föreningsstöd, utvecklingsbidrag för hälsofrämjande verksamhet 
finns att söka. 
-Återstart efter pandemin, bidrag finns att söka. 
Elisabet Lindelöf frågar hur mycket man kan söka av 
återstartspengarna. 
Conny Grönberg svarar att information kommer att skickas ut till 
föreningar i mars. 
 
Sen-Erik Larsson frågar om tider för bad i varmbassänger, då tider 
har dragits ner pga. för dyrt att hålla värme. 
Conny Grönberg svarar att han tar med sig frågan om uppvärmning. 
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5. Individ- och familjeomsorgsnämnden, Hans Frestadius informerar 
om: 
-Ekonomi 
-Utmaningar och mål: 
Många går på försörjningsstöd och fler ska in i egenförsörjning. 
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och trassliga 
familjeförhållanden även psykisk ohälsa och missbruk bland vuxna. 
-Behov av Samverkan med andra förvaltningar finns för att samordna 
insatser. 
-Samsjuklighetsutredning presenteras 2023. 
 
 


6. Arbetslivsnämnden, Leif Jansson och Kerstin Nyström Hedvall 
informerar om:  
-Ekonomi 
-Arbetsmarknadens prognos 
Långtidsarbetslösheten, särskilt bland kvinnor ökar. 
Ungdomsarbetslösheten minskar. 
Kommunen satsar på ” Från bidrag till egen försörjning” ett 
utvecklingsarbete mellan Arbetsliv, Ifo och Högbo Bruk. 
 
 


7. Omsorgsnämnden, Robert Sten och Anette Wikblom informerar om: 
-Ekonomi 
-Omorganisation har skett på Omsorgsförvaltningen då HSL och 
LSS/Psykiatrin har separerats och blivit enskilda enheter. 
-Utredar- och Utvecklingsenhet är en ny enhet på 
Omsorgsförvaltningen med 5st medarbetare.  
-Etiska riktlinjer, Omsorgsnämnden föreslås att besluta om etiska 
riktlinjer för bemötande av omsorgstagare/anhöriga med 
förolämpande, hotfull, diskriminerande beteende. Då personal utsätts 
för detta i sitt arbete. 
Elisabet Lindelöf ställer frågan om det har ökat för personalen. 
Anette Wikblom svarar att det har ökat. 
-Nyby, Ett digitalt system för att involvera samhället med 
omsorgstagare som möjliggör hjälp med vardagstjänster. 
Elisabet Lindelöf ställer frågan om det är ideellt. 
Anette Wikblom svarar att det är ideellt. 
-Nämndens mål: 
Samverkan med andra förvaltningar 
Utbildningsinsatser 
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-Ny förvaltningschef blir Susanne Clifford som börjar 2022-06-01 då 
nuvarande förvaltningschef Anette Wikblomgår i pension.  
Anette tackar för sin tid och samarbetet. 
 
Elisabet Lindelöf ställer frågan om Aktivitetsplanen för 2022 
stämmer. 
Robert Sten svarar att den ska ses över och rättas till, den justerade 
kommer att skickas ut på nytt. 
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§ 5 Övrigt 


Inga övriga frågor. 
 
Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet.  





