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Ordförande Ander Hedenius hälsar välkommen. Han beskriver anledningen till att mötet den 
17 februari blev inställt och hur vi arbetat sedan dess med att sätta en agenda för dagens möte. 
Föreningarna och kommunen har tillsammans arbetat, genom den arbetsgrupp som tillsattes 
för arbetsordningsarbetet och kompletterat med Britt Eriksson som är vice ordförande i rådet. 
Det vi nu hoppas ska vara den nya rutinen är att kommunen och föreningarna tar gemensamt 
ansvar för mötenas innehåll.  

 

1. Kommunala handikapprådet godkänner den aktuella dagordningen. 
 

2. Kort presentation av närvarande ledamöter. 



 
 
 

3. Föregående minnesanteckningar godkänns. 
 

4. Lokalförening Attention Sundsvall-Timrå presenterar sin verksamhet  
Ordförande i Attention Sundsvall-Timrå, Bengt Norlander, presenterar föreningen 
Attention som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Till Riksföreningen Attention finns cirka 60 
lokalföreningar runt om i landet. Lokalföreningarna arrangerar träffar, utbildningar 
och gruppaktiviteter. Lokalförening Sundsvall-Timrå har cirka 300-400 medlemmar 
varav föreningen ökat med cirka 100 medlemmar det senaste året. 
 
Monika Lindberg, också från Attention Sundsvall-Timrå, beskriver föreningens 
fritidsgårdsverksamhet i Ljustadalen. Barn och unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar uppskattar möjligheten att ha egna tider för 
fritidsgårdsverksamhet. Verksamheten har öppet 1-2 dagar i veckan. Förutom 
aktiviteter för ungdomarna erbjuder de föräldrautbildningar för föräldrarna.  
 
Verksamheten finns kvar till 31 december 2016. Därefter krävs nya ekonomiska 
resurser. Sommaren 2016 kommer de pengar som de kommunala gatumusikanterna 
spelar in i Sundsvall att skänkas till NPF:s fritidsgårdsverksamhet.  

 
 

5. Hjärtebarnsföreningen 
Sara Walldin gästar rådet och berättar hur det är att få och ha ett barn som har en 
hjärtsjukdom.  
I Sverige föds ca 1000 barn varje år med hjärtfel, tre barn om dagen. 
Hjärtebarnsförbundet med sina 13 lokala föreningar verkar för ett fullgott liv genom 
stöd, information och påverkan. Hjärtfel är den vanligaste 
medfödda sjukdomen jämfört med andra medfödda sjukdomar. Föreningen arbetar för 
att barn, unga och vuxna, födda med hjärtfel, ska få den bästa behandlingen 
medicinskt, psykologiskt och socialt och att familjen också får ett bra 
omhändertagande och blir välinformerade. 
 
Förutom familjeträffar och annat stöd, både på riks-och lokal nivå, arrangerar 
föreningen årligen läger som stöd till barn och ungdomar med hjärtfel och deras 
familjer samt för vuxna födda med hjärtfel. Det finns olika lägerverksamhet för barn 
och deras familjer beroende på barnens ålder. 
 
www.hjartebarn.se 
Swischnummer 9005877 

 
 
 

 

http://attention-riks.se/lokalt/vara-lokalforeningar/
http://www.hjartebarn.se/


 
 
 

6. Information om socialtjänstens planering av bostäder 
Mats Abramson som arbetar som utredare vid socialtjänsten gästar oss och berättar om 
deras arbete med planering av bostäder. De har flera olika målgrupper att planera för 
utifrån olika lagstiftningar samtidigt som bostadsmarknaden i Sundsvall just nu är 
svår. Den byggnation av bostäder som har börjat är mycket viktig men att det kommer 
att vara problematiskt en lång tid framöver. Trenden generellt är att behovet av 
gruppboendena minskar och att behovet av servicelägenheter ökar.  
 
Se bifogade bilder från Mats presentation. 

 
 

7. Revidering av arbetsordning 
Den arbetsgrupp bestående av Peter Tjernberg, Anita Boström-Nordell och Peter 
Hellsinger som utsetts att se över arbetsordningen är klara. Rådet önskar byta namn på 
rådet till kommunala fuktionshindersrådet (KFR). Samtliga i rådet anser att det är ett 
bra namn. Namnbytet behöver stämmas av med de kommunala juristerna och formalia 
ändras. Detta görs till mötet i oktober. Till dess behöver rådsmedlemmarna läsa 
förslaget för att kunna tycka till om arbetsordningens innehåll. 

 
 

8. Allmän information från kommunen 
- Aktuella byggprojekt under sommaren 

Informationspunkten utgick pga. tidsbrist 

 
9. Rapport från samrådsgruppen 

Britt redogör för det svar hon fått angående bygget av det nya Sporthallsbadet. 
Projektering och ritningar är redan klara och att tillgängligheten därmed ska vara 
tryggad. 

 
 
10. Övrigt 

Nästa möte är den 20 oktober i KS-salen i kommunhuset 
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Några begrepp 

• Ordinärt boende 
• Särskilt boende 
• Bostad med särskild service  
• Gruppboende 
• Serviceboende 
• Särskilt anpassad bostad 



    

    

Bostad med särskild service enligt LSS & SoL 

Typ av boende Antal boenden Antal lägenheter 

Gruppbostad enligt LSS 38 182 

Servicebostad enligt LSS 8 66 

Särskild anpassad bostad enligt LSS 3 3 

TOTALT LSS 49 251 

Gruppbostad enligt SoL 5 67 

Servicebostad enligt SoL 1 9 

TOTALT SoL 6 76 



    

    

Några faktorer som påverkar behovet av  
bostad med särskild service 

• Befolkningsprognos 
• Personer på elevhemsboende 
• Personer på särskola/träningsskola 
• Utbudet av bostäder i Sundsvalls kommun 
• Utbudet av övriga stödinsatser 
• Alternativa boendeformer 
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Antal boendebeslut enligt SoL åren 2011-2015  
med prognos för åren 2016-2026  
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Under 2016/2017 
• Bygga 2 nya ersättningsboenden, grupp LSS vuxna 
• Bygga 1 nytt gruppboende LSS vuxna 
• Bygga ut befintliga gruppboenden LSS vuxna 
• Bygga ut befintligt serviceboende LSS vuxna 
• Förvärva lägenheter för serviceboende LSS vuxna 
 
Löpande 
• Förvärva lägenheter av kommunala och privata 

hyresvärdar för serviceboende LSS & SoL vuxna 

Planerade åtgärder 



    

    

 
Särskilt boende för äldre 

 Juni 2016 



    

    

Befintliga platser på särskilt boende för äldre 

• 773 platser (21 äldreboenden) 
• 236 platser (5 servicehus) 
• 110 kortvårdsplatser (fördelat på äldreboendena) 
• 4 anhörigstödsplatser (fördelat på äldreboendena) 
• Totalt 1123 platser 
 



    

    

Behovsprognos av antal platser i särskilt boende för äldre  
uppdelat på åldersgrupper 

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Behovsprognos 85-89 år
(22%)

Behovsprognos 80-84 år
(9%)

Behovsprognos 90-94 år
(37%)

Behovsprognos 65-79 år
(1,5%)

Behovsprognos > 95 år
(58%)

An
ta

l p
la

ts
er

 



    

    

 Behovsprognos av antal platser i äldreboenden respektive servicehus  
för totala åldersgruppen 65 - > 95 år  
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155 pl 
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