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§ 18   

Mötets öppnande: Upprop - justerare - 
fastställande av dagordning 

1. Efter upprop valdes Nils-Ove Jonsson till 

justerare. 

2. Dagordningen fastställdes efter ändring, två 

punkter tillkom under övriga frågor: 

- dålig städning i tornet, Medborgarhuset 

- lägesrapport färdtjänst 

______________ 
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§ 19   

Kommunens fakturering 

Frågan om kommunens fakturering togs med under 

utskottet och rådet vill ha svar på en del frågor kring 

det: 

- det är för kort tid från det att fakturorna skickas ut 

tills de ska betalas. Detta kan bli ett problem 

framförallt vid långvarig vistelse på sjukhus. 

- Fakturorna går direkt till inkasso utan att påminnelse 

skickas ut.  

- Det är även en lång förskjutning från det som 

fakturan avser till den skickas.    

Karin Johansson, ekonom, går igenom kommunens 

nuvarande fakturaprocess: 

- Underlag för fakturering skapas i verksamheten 

- Informationen, läses över till ekonomiavdelningens 

system för utskrift och uppföljning.  

- Vid utebliven betalning skickas inkasso 12 dagar 

efter betalningsdagen.  

- Om fakturan fortfarande är obetald efter ytterligare 8 

dagar skickas lista över obetalda fakturor till 

verksamheten som beslutar om hur skulden ska 

hanteras fortsättningsvis.  

Ny hantering är på gång där påminnelse skickas ut 

från kommunen och om fakturan fortfarande inte  

betalas, lämnas ärendet till ett externt företag som 

driver kravprocessen. Information om den nya 

hanteringen kommer att finnas på hemsidan. 
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Karin redogör även för hur det kan bli enklare för 

kunden att betala.  

-Autogiro kan sökas då dras pengarna automatiskt från 

konto och pappersfaktura skickas ut. Autogiroanmälan 

finns på hemsidans e-tjänster, kan skrivas ut och 

skickas in. Anmälan behöver ej göras på dator.   

- Elektronisk faktura, anmälan görs via internetbanken, 

kräver godkännande för varje faktura innan de betalas.  

Per-Olof menar att man tidigare skickat flera 

påminnelser innan ärendet har gått till inkasso och att 

nuvarande system inte är humant. Karin svarar att 

nuvarande system har kommunen haft sen 2006.  

Det har förekommit att man för samma hjälp 

fakturerats olika summor, vart vänder man sig för få 

veta vad som gäller. Svaret är att den verksamhet som 

utfärdat fakturan kontaktas. Enligt Thomas är det nytt 

system på gång där samma summa faktureras för 

samma tjänst.  

Det framgår inte alltid vilket datum som tjänst utförts 

endast under vilket intervall, går det att få med 

informationen på fakturan? Thomas svarar att underlag 

kan fås av verksamheten vid tveksamheter. 

På frågan om extra avgift tas ut för pappersfaktura är 

svaret nej.  

Per-Olof undrar om det går att betala kontant, till 

exempel fotvården. Svaret är nej då det av 

säkerhetsskäl för personalen inte finns 

kontanthantering men det går att få en faktura.  
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Karins presentation läggs som bilaga till protokollet.  

______________ 
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§ 20   

Rehabbassängen 

Rehabbassängen som enligt uppgift, skulle öppnas i 

augusti, är fortfarande stängd. Besked om när den 

planeras att öppna igen önskas. Enligt skrivelse från 

fastighetschefen beräknas rehab-bassängen vara klar 

vecka 46.  

Lars Enkvist meddelar att enligt uppgift från simhallen 

kommer rehab-bassängen öppna först i november på 

grund av att man hittat mer fel som måste åtgärdas.  

______________ 
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§ 21   

Planen för full delaktighet 

Enligt uppgift i Planen för full delaktighet skulle en 

fördjupad utvärdering göras av planen efter halva 

tiden. Enligt Thomas ska det ske under våren 2018. 

Per-Olov funderar över hur planen distribuerats och 

om den används, han är orolig för att det blir en 

hyllvärmare.  

I utvärderingen som planeras till våren 2018 kommer 

fokus vara på frågeställningen vad har hänt och hur 

långt har vi kommit.  

Distribution har skett till förvaltningarna men ej 

organisationerna. Thomas ser till att detta sker. 

______________ 
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§ 22   

Diabetesutbildning av skolsköterska 

På utskottet togs frågan från diabetesföreningen upp 

om skolsköterskorna har rätt utbildning för att hantera 

det ökade antalet diabetesfall. Nils-Ove undrar vilka 

krav som ställs på en skolsköterska.  

Frågan har skickats till barn- och 

utbildningsförvaltningen som har svarat via Katarina 

Edblom, skolsköterska: 

Vi har tillräckliga kunskaper för att hantera diabetes på 

skolan. Skolorna använder sig av egenvårdsrutinen när 

elev har diabetes. Rektor ansvarar för att rutinen följs 

och skolsköterskan är behjälplig för elev, 

vårdnadshavare och skolpersonal. Skolsköterskan 

bedriver inte akutmottagning på skolan och finns inte 

alltid till hands. Skolpersonalen måste ha kunskap via 

egenvårdsrutinen vilka åtgärder som ska vidtas både i 

förebyggande och åtgärdande syfte. 

Skolsköterskor kan ha tre olika vidareutbildningar 

efter grundutbildning till sjuksköterska för att få arbeta 

som skolsköterskor: 

- Distriktssköterska 

- Barn- och ungdomssjuksköterska 

- Skolsköterska (relativt ny vidareutbildning) 

______________ 
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§ 23   

RSMH = lönebidragstjänst 

Enligt utskottets protokoll har det tidigare funnits 

person med lönebidrag som tjänstgjort för föreningen 

RSMH. För att kunna återuppta arbetet med 

föreningen föreslås att kontakt tas med Håkan som är 

ordförande om det går att hitta någon annan 

lönebidragstjänst för att lösa det.  

Thomas har försökt nå Håkan men inte lyckats. Han är 

skeptisk till att skjuta till pengar för en sån liten 

verksamhet men det kan fungera om lönebidraget är på 

100%. 

______________ 
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§ 24   

Fotvården 

Rådet efterfrågar en lägesrapport för kommunens 

fotvård. Enligt Thomas finns det idag 1,75% 

årsarbetare inom fotvården. De har allmän medicinsk 

fotvårdsutbildning.  

Efter att taxan höjdes minskade kundunderlaget men 

är idag större än innan och de har full beläggning.  

Thomas informerar också om att upphandling av 

medicinsk fotvård är på gång för landstinget.  

______________ 
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§ 25   

Heminstruktör syn/hörsel 

Nuvarande heminstruktör för syn och hörsel kommer 

att vara tjänstledig. Hon arbetar som arbetsterapeut där 

50% är tjänst som heminstruktör. Hur kommer 

kommunen lösa heminstruktörtjänsten i framtiden? 

Rådet föreslår att övriga arbetsterapeuter ges 

utbildning för att kunna ta över. Per-Olof menar att 

behovet av hjälp är stort vid funktionsnedsättning som 

syn- och hörsel, därför bör övrig personal förberedas 

inför nuvarande heminstruktörs eventuella ledighet.  

Enligt Thomas är behovet, enligt hans erfarenhet, 

25%, men han tar med sig frågan. För enmanstjänster 

är det svårt att hitta backup men han kollar om intresse 

finns och om tid går att avsätta för det.  

______________ 
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§ 26   

Framtida äldreomsorg 

KHR önskar en återrapportering om framtida 

äldreomsorg. Enligt Thomas är PWC:s 

revisionsrapports prognoser och kommunens 

prognoser i fas men i andra frågor som 

utbyggnadstakten råder oenighet. Projekt med syfte att 

ta fram ett förslag till äldreplan planeras under 2018 

och ska antas av nya nämnden 2019. Planen ska 

innehålla åtgärder för rekrytering och för att behålla 

personal, åtgärder för att äldre ska vara friskare och så 

vidare, det handlar inte bara om utbyggnad av 

äldreomsorg. Råden, eller främst pensionärsrådet 

kommer att vara referensgrupp under arbetet. 

Återrapportering kommer att ske under arbetets gång 

till referensgruppen. Per-Olof menar att visionsarbetet 

är viktigt framförallt politiskt. 

Nils-Ove funderar över hur det går med byggande av 

äldreboendet vid Kyrkcentrum. Upphandling pågår 

men kompletterande frågor saknas. Inflyttning 

beräknas ske under hösten 2019. 

Helen informerar att S yrkat på redovisning av den 

återremitterade motionen avseende korttidsboende 

under kommunstyrelsens senaste sammanträde.  

______________ 
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§ 27   

Åtgärdslistan 

Utfasning av trappor mellan Fridegårdsgymnasiet och 

Centrum  

Kommer att bli klart före utgången av 2017 enligt 

gatu- och parkchefen. 

Permanent hörselslinga i Rotundan 

Enligt fastighetschefen bokas hörselslingan i samband 

med bokning av lokal, utrustning kommer då att finnas 

på plats när sammankomsten börjar, hyresgästen 

behöver inte ombesörja detta. 

Skydd vid inmatning, bankomat i Centrum 

Enligt Solweig har nuvarande centrumledning 

meddelat att befintlig bankomat inne i Centrum ska 

bort och ersättas av en inbyggd bankomat. Elisabeth 

menar att det inte känns som någon säkrare lösning på 

problemet snarare tvärtom.  

Logoped på distans 

Logoped på distans är igång. Den 6/9 startade det via 

Skype med säkert program. Test har fungerat utmärkt 

och framsteg i behandlingen kan skönjas. I 

behandlingen som pågår i 4 veckor, en timme, 4 

gånger per vecka, ingår även självträning.  

Det kommer att finnas utrustning på Pomona för detta. 

Kontaktperson 

Det är fortfarande svårigheter att hitta 
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kontaktpersoner, vilket kan bero på dålig ersättning. 

Punkten stryks från åtgärdslistan. 

Minskat antal bänkar längs Stockholmsvägen m m 

Det finns begränsning var någonstans bänkar kan 

placeras på grund av ledningar i marken. Återrapport 

från Tina till nästa sammanträde.  

Hyra av lokal i Medborgarhuset 

När det gäller hyra av lokaler i Medborgarhuset har 

rådet gjort en inventering av vad som finns i köket. 

Listan biläggs protokollet.  

Från början fanns det, enligt uppgift, glas och porslin 

samt bestick för 90 personer. Det fanns även karotter 

och uppläggningsfat, 3 st kastruller samt stekpanna. 

Agneta har via Solweig, föreslagit att en rutin tas fram 

för inventering och att avräkning från en 

depositionsavgift sker när nycklar lämnas tillbaka. 

Detta kan sköts av daglig verksamhet.  

Per-Olof föreslår att nuvarande hushållsartiklar slängs 

och nya köps in. Han menar att det är en skamfläck att 

det inte finns redan då behovet av lokaler för 

föreningar är stort och då ska lokalerna vara väl 

utrustade för dessa möten.  

Gemensam sambandscentral 

Enligt Thomas har inget hörts, eventuellt gör 

kommunen egen upphandling av färdtjänsten om det 

för lång tid. 
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Lång handläggning för bostadsanpassningsärenden 

Återrapportering under övriga frågor i protokollet, 

önskemål om kontinuerlig återrapportering. 

Trappa Källvägen 

Tas bort från uppdragslistan 

Hundar i Centrum 

Enligt Thomas som pratat med chefen för ICA är 

arbetshundar tillåtna där.  

Arbetshundar är tillåtna i hela Centrum men det 

förekommer att även andra hundar tas in. 

Det kan vara svårt att hitta lagstöd för ett förbud men 

ur astma- och allergisynpunkt bör det vara förbjudet.  

______________ 
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§ 28   

Övriga frågor 

 Lång handläggningstid för bostadsanpassning 

Annette Eliasson informerar om anledningen till den 

långa handläggningstiden för ärenden med 

bostadsanpassning: 

- Ärendena är komplexa och kräver externa aktörer 

vilka inte alltid levererar i tid. Vid offert-

förfrågningar, som egentligen är sökandes ansvar 

men där vi hjälper till, kan det ta tid innan 

entreprenörerna svarar.  

- I de nya bostäderna på Sofielundsvägen upptäcktes 

att de ej är tillgänglighetsanpassade vilket har tagit 

tid att utreda.  

- Handläggaren har även studerat på del av arbetstiden 

för att ta mer del av bygglovprocessen i 

tillgänglighetsfrågor.  

- Det finns endast en handläggare men önskemål finns 

om att fler ska kunna hanteringen men resurserna 

räcker inte till. Eventuellt kan administrativ hjälp 

erhållas från förvaltningen. 

John Källander undrar om det inte finns krav på 

tillgänglighet i byggprocessen. Anette svarar att regler 

finns men de följs inte. 
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Per-Olof menar att det är kunden som blir drabbad av 

detta.  

Nils-Ove funderar på om inte arbetsterapeuterna kan 

avlasta handläggaren vid enklare förändringar. Detta  

är svårt då det är olika förvaltningar med olika chefer.  

Lars undrar om återställning måste ske och 

utrustningen lämnas tillbaka. Fastighetsägare för 

hyresrätt och gemensamhetsutrymmen i bostadsrätt 

kan ansöka om återställningsbidrag om kostnaden 

överstiger 5 000 kr att återställa. De kan låta 

utrustningen sitta kvar och ta på sig service- och 

reparationskostnader. Sökande äger anpassningen och 

det är frivilligt om man vill lämna tillbaka viss teknisk 

utrustning till kommunen, som till exempel hissar, 

dörrautomatik, motorlås eller ramper för 

återanvändning. 

Dåligt städat i Medborgarhuset 

I det så kallade tornet i Medborgarhuset är städningen 

obefintlig, det är bland annat mögel. Är det möjligt att 

låta daglig verksamhet ta hand om det? Punkten läggs 

till åtgärdslistan.  

Teknikgruppen 

Den så kallade teknikgruppen har återuppstått. De 

jobbar med tekniska lösningar och hjälpmedel för 

brukarna (nattkameror, nyckelfri hemtjänst och så 

vidare). Lennart Eriksson på socialförvaltningen har i 

uppdrag att hålla i gruppen och kommer att kalla till 

möte. 
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______________ 

 


