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Tid och plats Kl. 14:00, tisdagen den 6 oktober 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M) 

Lill Pettersson, Anhörigföreningen 

Pia Ericsson, Parkinson 

Per-Olof Renefalk, SRF 

Gunilla Westerlund, Astma allergi 

Tommy Granberg, Strokeföreningen 

Lisbeth Bolin (C), Tekniska nämnden 

Per-Arne Öhman (M), Vård- och omsorgsnämnden 

Gunilla Alm (L), Barn- och utbildningsnämnden 

Övriga närvarande  

Ersättare Elisabeth Härlin, Anhörigföreningen 

Birgitta Pettersson, Strokeföreningen 

Lars Enkvist, Parkinson 

John Källander, Diabetes 

Anita Jonerin, Diabetes 

Agneta Hägglund (S), Kommunstyrelsen, distans 

Helene Cranser (S), Barn- och utbildningsnämnden, distans 

  

Tjänstemän Mats Ståhl-Elgström, förvaltningschef, Erik Johansson, avdelningschef, Elisabeth 

Lannergård, avdelningschef, Christina Tiefensee Luning, ombudsman för äldre 

och funktionsnedsatta, Olle Forsmark, sekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Pia Ericsson 

Tid och plats Kl. 10.00, torsdagen den 22 oktober 2020, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 52 - 58 

  

Ajournering - 
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Underskrifter 

  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Pia Ericsson 
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§ 52 Dnr 90335  

Mötets öppnande: Upprop, val av justerare, 
fastställande av dagordning samt extra information 
med anledning av Corona       

Sammanfattning  

Mötet öppnas, upprop förrättas och Pia Ericsson utses att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs med följande 

ämnen under punkt 7 (övriga frågor): 

- Vad har hänt med frågan om färdtjänst när den anhörige är inom vården 

- Hållbara Håbo - remiss 

- Hemvist för anhörigkonsulenten 

- Ledarhund 

- Nationella anhörigdagen 

- Referensgrupp Pomona 

- Utbildning för rådets ledamöter (punktens innehåll tas från motsvarande 

punkt i KPR:s dagordning) 

 

Extra information med anledning av Corona: 

Erik informerar om att andelen positiva prov har ökat snabbt i länet. 

Akademiska sjukhuset planerar att gå upp i stabsläge. Ingen smittspridning 

hos oss ännu. Möten 2 gånger/vecka med regionen. Pandemin ej över.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 53 Dnr 93547  

Föregående protokoll      

Sammanfattning  

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(11) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-10-06  

Kommunala 
Funktionsrättsrådet 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 54 Dnr 97344  

Budgeten 2021      

Sammanfattning  

Alliansens budget på KSAU. Inga besparingar för Vård- och 

omsorgsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Återhämtning efter 

pandemin måste få ske. Inom kommunstyrelseförvaltningen blir det en del 

centralisering och omorganisering.  

Vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2021 föreslås öka med 7,1 %. 

Från staten kommer för 2021 två bidrag på 2,3 mnkr resp 7,5 mnkr. Dessa är 

riktade mot personalutveckling samt kvalitetshöjning inom omsorgen. 

Dessutom får vi generella bidrag på 14, 8 mnkr. Per-Arne för fram att det är 

vanskligt att försöka göra satsningar med bidrag när man inte vet hur länge 

bidragen utgår.  

Delårsrapporten för augusti visar att Vård- och omsorgsnämnden har ett 

överskott på 12, 1 mnkr. Orsaken är pandemin som dels innebär att man 

tvingats ställa in ett antal aktiviteter, dels att man fått ersättning från staten 

för sjukskrivna medarbetare.    

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 55 Dnr 97345  

LSS-boendena      

Sammanfattning  

Per-Olof menar att turerna kring de två beslutade LSS-boendena är 

beklagliga och att de argument som framförts vittnar om en diskriminering 

av människor med funktionshinder. Lotta för fram att lokaliseringen av 

dessa boenden beslutats av kommunstyrelsen. Lotta delger en hälsning från 

Michael Rubbestad. Kvintessensen av denna hälsning är att skrivelsen 

gällande LSS som lämnats in från rådet aldrig har varit ifrågasatt. Ursäkt 

från Michael framförs. 

Per-Olof ser att man ger konkret information om boendena på rådets möte i 

november.  

Erik inflikar att bägge boendena förhoppningsvis är klara under 2022 och att 

upphandling påbörjas i år. Det kommer att bedrivas som två parallella 

projekt. 

Agneta önskar få fört till protokollet att alla skrivelser oavsett parti ska 

diarieföras. 

 

  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 56 Dnr 94330  

Digital utveckling      

Sammanfattning  

Per-Arne berättar att man bedrivit ett digitaliseringsprojekt inom Vård- och 

omsorgsnämnden där bägge råden deltog. Man bestämde sig sedan för att 

"pausa" projektet. Detta då man ansåg att det inte går att ha ett sådant 

projekt inom en specifik nämnd då frågorna berör många fler. I budgeten för 

2021 finns 6 mnkr avsatt för digitalisering. Förhoppningsvis går det då att 

starta upp nämnda projekt igen.   

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 57 Dnr 97346  

Åtgärdslistan      

Sammanfattning  

I samband med att åtgärdslistan gås igenom kommenteras följande punkter: 

- Införa anhörigpeng (frågan har utretts tidigare och material från denna 

tidigare behandling tas fram) 

- Fixartjänsten (förvaltningen har fått nytt uppdrag angående detta, hur 

definierar man vilka som ska komma i fråga för tjänsten?, infördes i stora 

delar av landet för att förebygga fallskador, förslag till mars 2021) 

- Boendet Pomona (Per-Arne har inga svar på vad som kommer att ske då 

boendet hänger ihop med ett antal andra faktorer, ser gärna att det blir någon 

form av trygghetsboende, ska bägge husen tömmas samtidigt eller ett åt 

gången?, enstaka platser har köpts utanför kommunen) 

- Referensgruppen simhallen (gruppen har representanter från alla parter, 

Lennart Karlsson bjuds in till rådets möte 24 november) 

 

Punkten "Metodstöd, dialog" (200303) stryks från listan.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 58 Dnr 97347  

Övrig frågor      

Sammanfattning  

- Vad har hänt med frågan om färdtjänst när den anhörige är inom vården 

På fråga om medel kan beviljas för den anhörige som behöver färdtjänst 

svarar Erik att man har tittat på detta men att det inte går att införa en sådan 

subvention då det skulle strida mot likställighetsprincipen. Agneta undrar 

om det inte kan lösas genom att man hänvisar till den rådande situationen 

med pandemi. Erik menar att om man befinner sig i en trängd situation så 

kan man söka särskilt försörjningsstöd.  

- Hållbara Håbo - remiss 

Ett förslag till hållbarhetsstrategi har tagits fram( "Hållbara Håbo") och 

kommer att skickas ut på remiss bl a till råden. Synpunkter ska ha inkommit 

senast den 30 november.  

- Hemvist för anhörigkonsulenten 

Per-Olof för fram att det är olyckligt att anhörigkonsulenten nu sitter ensam 

i landstingshuset efter att tidigare ha suttit på Källvägen. En översyn över 

lokalutnyttjandet önskas. Erik svarar att man på nytt får lyfta frågan 

tillsammans med anhörigkonsulenten. Elisabeth är ansvarig. 

- Ledarhund 

Per-Olof påpekar att det är viktigt att se ledarhunden som ett arbetsredskap 

som vissa måste ha. Lotta menar att denna förståelse finns idag. Erik för 

fram att det också kan finnas situationer som kan skapa problem, ex 

allergier. Sekreteraren får i uppdrag att titta på vilket regelverk som idag 

finns om ledarhund. 

- Nationella anhörigdagen 

Agneta vill uppmärksamma att det idag är den nationella anhörigdagen. 

Rådet sänder en varm tanke till alla anhöriga. 

- Referensgrupp Pomona 

Lotta meddelar att man inom KPR har en referensgrupp utsedd och undrar 

hur man vill göra inom KFR. Per-Olof återkommer till nästa möte om detta.  
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- Utbildning för rådets ledamöter (punktens innehåll tas från motsvarande 

punkt i KPR:s dagordning) 

Den utbildning som skulle hållits i februari 2019 ställdes in eftersom 

regionen inte kunde medverka. Önskemål finns nu om att t ex kunna göra 

studiebesök på olika verksamheter. Per-Arne anser att man behöver lyfta 

fram t ex socialpsykiatri på en utbildningsdag.  

Denna utbildningsdag kan förslagsvis vara en halvdag där de olika 

förvaltningarna närvarar och berättar om sin verksamhet. Gun-Britt tycker 

att det kunde vara lämpligt att detta sker någon gång efter helgerna och att 

bägge råden deltar. Lotta undrar om man skulle kunna hålla till på Fridegård 

eller i någon sportlovstom skola.  

Extra punkter: 

- Presidiet ska kallas till budgetinformation 

- Erik vill rikta en önskan till de som har rätt att göra inspel till 

dagordningen att man försöker precisera punkterna så långt det är möjligt. 

Detta ökar möjligheterna för förvaltningen att förbereda svar. 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 


