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Kommunala handikapprådet 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset 

Tid  13:15 – 16:10 

Deltagare Se nästa sida 

Avser paragrafer §§ 1 - 5 

Sekreterare Madelene Lind 

Ordförande Robert Sten 

Justerare Bo Nordling  

Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 

genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Kommunala handikapprådet 

Sammanträdesdatum 2022-05-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-20  
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Närvarolista 

Representanter 

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 

Bo Nordling, Hjärt/Lungförening (HOL) 

Kerstin Alm, Hjärt/Lungförening (HOL) 

Johan Sällström  

 

 

Övriga deltagare 

Madelene Lind, Nämndsekreterare Omsorgsnämnden 

Pär Jerfström, Kommundirektör Kommunstyrelseförvaltningen 

Patrik Bergman, Kommunstrateg Kommunstyrelseförvaltningen 

Kerstin Almén, Kommunalråd, Kommunstyrelseförvaltningen 

Yvonne Andersson, Förvaltningschef VGS 

Lars Haglund, Ordförande Kunskapsnämnden 

Maria Lindkvist, Tf Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen 

Maria Nilsson, Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri Omsorgsförvaltningen
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Innehållsförteckning 

Nr Ärende Sida 
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§ 5 Övrigt 11 
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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 Bo Nordling (HOL) till justerare för dagens sammanträde.  
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§ 4 Information från inbjudna nämnder 

 

1. Västra Gästrikland Samhällsbyggnads, Yvonne Andersson har fått 

frågan om ett fungerande system för rådet att ta del av 

information/remissförfarande gällande ritningar.  

Yvonne svarar att VGS avgör vad som kan vara av intresse för rådet 

att ta del av och besöker Plangården där intresserade bjuds in och för 

att ta del av handlingar och information, ett annat alternativ är att 

VGS bokar annan lokal och rådet bjuds in. Man kan se detta som en 

försöksperiod för att få ett fungerande system. 

 

Yvonne presenterar och informerar om planer för framtiden i centrala 

Sandviken, Sandvikens Industripark och Tuna området.  

Ny lagstiftning finns för en utvecklad översiktsplanering där 

kommunen i början av en ny mandatperiod ska anta en 

planeringsstrategi. 

 

Carl-Erik ställer frågan om installation av solceller på om Microsofts 

stora takytor. 

Yvonne svarar att bättre dialog med byggföretagen borde finnas och 

förslag kan komma på att nybyggnationer kräver solceller. 

Hon tar även med sig frågan. 

 

Elisabeth ställer frågan om det finns någon plan för att bygga ny 

gruppbostad. 

Maria Nilsson Omsorgsförvaltningen svarar att det inte finns någon 

diskussion kring ny gruppbostad i dagsläget. 
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2. Kunskapsnämnden, Lars Haglund informerar om nutid och framtid 

för särskolan.  

Särskolan byter namn till Anpassad skola den 2 jul 2023 och ordet 

utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning, IF i 

skollagen och i andra sammanhang.  

För rätt till särskolan så görs fyra utredningar. 

Grundsärskolan årskurs 1-9 på Norrsätraskolan har läsåret 21/22  

74 elever varav 28 elever på träningsskolan och ingen förskoleklass 

finns. 

Utmaningar för framtiden när det gäller grundsärskolan är lokaler, 

planering av budget, ökat antal elever och elevhälsan 

Gymnasiesärskolan har tre nationella program samt det individuella 

programmet. Utmaningar för Gymnasiesärskola är lokaler för elever 

med mer behov, svårigheter att hitta praktikplatser till elever på 

nationella program, svårigheter att hitta rätt personal med rätt 

utbildning, elevassistenter. 

 

Elisabet ställer frågan hur det ser ut med sommarjobb för elever på 

särskolan. 

Lars Svarar att det Arbetslivsförvaltningen som har det uppdraget för 

sommarjobbare. 
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3. Kommunstyrelseförvaltningen, Per Jerfström och Patrik Bergman. 

Patrik presenterar sig själv och sin roll som kommunstrateg.  

Per och Patrik svarar på frågan gällande 

”hur kommunen tar sig an den nationella handlingsplanen för 

funktionshinderspolitiken” och Sandviken kommun har en 

handikapplan som reviderades 2014 och att den ska ses över och att 

regeringens strategi inkluderas. 

 

Per och Patrik informerar om pågående arbete, syftet och uppföljning 

av styrmodellen.  

Förslag till att involvera råden i pågående arbete är att råden bjuds in 

till en workshop i september och att ordförande för råden bjuds in till 

Forum framtid och omvärld i december. Syftet är att inhämta 

synpunkter på artiklar som arbetats fram. 

Robert Sten har synpunkt på att förutom ordförande för råden ska 

även en representant för råden bjudas in. 

 

Per och Patrik svarar på frågan om” hur information gällande 

Valplattformen hanterats inom kommunen”, att information gällande 

valunderlag eller valbudskap som inkommit till kommunen är inte 

deras roll då det är intresseorganisationer och partier som driver 

valrörelsen. 

 

Universell utformning, Att arbeta med principen om universell 

utformning handlar om att från början skapa lösningar som fungerar 

för så många som möjligt, i stället för att göra anpassningar för några 

personer i efterhand. Principen om universell utformning är ett av 

dom 4 områden som genomförandet av det nationella målet för 

funktionshinderspolitiken ska inriktas mot. 

 

Elisabet har synpunkt att det behövs en person att vända sig till med 

kunskap gällande detta. 

Per svarar och det kan vara svårt att ha en person i den rollen och 

gällande strategiska frågor så kan det ställas till kommunstrategerna 

och operativa frågor kan ställas till utredare/utvecklingsenheten på 

omsorgsförvaltningen. 
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4. Omsorgsnämnden, Robert Sten, Maria Lindkvist, Maria Nilsson. 

Maria Nilsson ger information från LSS-området.  

-Pandemin har påverkat organisationen då man fick stänga 

dagligverksamhet och haft anpassade verksamheter.  

-En ny organisation där man delade på verksamheten HSL och 

LSS/socialpsykiatrin till 2 delar.  

-All personal inom socialpsykiatrin har utbildat sig inom Case 

management. Även utbildning inom MI, motiverande samtal har skett 

inom socialpsykiatrin samt en del inom LSS. Tre medarbetare har 

utbildat sig inom MHFA, ett verktyg för att upptäcka tidiga tecken på 

psykisk ohälsa, dessa ska i sin tur utbilda arbetsgrupper.  

-Fortsatt arbete med Funca, ett arbetsverktyg som har syfte att 

förebygga och minska utmanade beteende samt att förbättra 

delaktigheten hos brukare. 

-Man ska jobba med delaktighetsmodellen där brukare ska vara mer 

delaktig i vardagen. Maria tipsar om film på Youtube hur 

delaktighetsmodellen fungerar. 

-Norrsätra servicebostad ska flytta till ny lokal på Tallbacksvägen 39 

där det blir bättre gemensamhetsytor och bättre utemiljö. 

 

LSS individuell plan, när man ansöker och får insats beviljad så 

informerar handläggare om att man kan begära individuell plan och 

2021 så var det 5st som begärde individuell plan. Det har minskat 

pga. att fler begär SIP (samordnad individuell plan) i stället. Antal 

omprövningar är ca 2 st/år. 

 

Samråd kommer att startas upp och första mötet äger rum den 14/6 

kl.14:00-15:30 på Hamngatan 12. 

 

Sjösunda används och utnyttjas av grupp- och servicebostäder men 

inte lika mycket nu som tidigare då brukarna själv får vara med och 

ha önskemål och bestämma aktiviteter. Omsorgsförvaltningen 

tillsammans med kultur och fritid anordnar aktivitetsdagar på 

Sjösunda. 

Elisabet har synpunkter om att andra verksamheter kan nyttja 

Sjösunda och det kan var ett mål för förvaltningen.  
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§ 5 Övrigt 

Inga övriga frågor. 

 

Ordförande tackar alla närvarande och avslutar mötet.
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