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Möte med rådet för funktionshindersfrågor – RFH 
 
Datum: onsdagen den 28 februari 2018 
Tid: 09:45 – 11:15 
Plats: Knivsta kommunhus, Kvallsta 
 
Närvarande: 
 
Christer Löfgren HSO 
Eva Arvidsson HSO 
Maria Widén Eskhult HSO 
 
Klas Bergström Ordförande (M) 
Peter Evansson Vice ordförande (S) 
 
Sekreterare Lisbeth Rye-Danjelsen 
 
 
Gemensam information tillsammans med KPR 
 
1. 
Avlösarfrågan.  
Frågan var uppe på förra RFH mötet och Mats Elgström Ståhl återrapporterar.  
Verksamheten upplever ingen större problematik men vill ha tre dagars framförhållning för 
planeringens skull. Mats har frågat Hemtjänsten och ber att få återkomma med svar från 
Enheten för råd och stöd. 
Frågan tas med till nästa möte under den gemensamma delen. 
 

 
2. 
Finns det någon fortlöpande översyn av tillgängligheten på kommunens äldreboende? 
KB: Det finns en rapport från Länsstyrelsen som säger att kommunen gjort tillsyn på 
äldreboendena.  
EA: Hur fungerar överföringen av information om tex hjälpmedel till personal när det är 
många som arbetar med varje person. 
MES: All personal ska få aktuell information om varje person, däremot får inte alla dela ut 
hjälpmedel.  
EA: Det finns alltså delegeringsschema? 
MES: Ja, all personal finns med på ett delegeringsschema. 
CL: Vad gäller hörselslinga på äldreboendenas gemensamma delar, sker årlig kontroll så att 
man åtgärdar det som inte fanns med från början? 
MES: Ber att få återkomma. Jag skickar ut svaret till er. 
EA: Finns hörselombud? 
MES: På Estrids gård finns det hörselombud. 
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3. 
Lyckträffen 
Dörren är trög och svår att få upp för många äldre. Det blir trångt då flera besökare har hittat 
dit. Problem med ventilationen, brandsäkerhet, utrymning och rullatorer får parkeras ute på 
torget. Vem avlöser den ansvarige vid raster?  
MES: Dörren är felanmäld flera gånger, hyresvärden ska åtgärda. Det är många besökare, 
utrymmet rymmer 60 personer. Det blir varmt om man stänger dörrarna, och vi måste försöka 
hitta andra lösningar.  
Enligt Räddningskåren uppfylls kraven på brandsäkerhet. 
Parkering av rullatorer: Vi har fått en offert för ombyggnad utomhus så rullatorerna ska få 
plats 
Den ansvarige byts av för raster. 
MH: Jag vill lyfta fram Lyckträffen. Det ligger centralt och bra och fungerar trots alla farhågor 
som fanns vid flytten, men de praktiska sakerna måste fungera.  
 
4. 
Färdtjänstreglerna 
Vilka regler gäller för resor över kommungränsen och länsgränsen?  
UB: Det finns nya regler för tillståndsregler. UB redogör och delar ut dokument. 
MWE: Ingår Arlanda flygplats i avtalet? Ja 
HB: Riskerar en ansökan att bli nekad? 
UB: Personen måste ha rätt att få riksfärdstjänst för att ansökan ska bli beviljad. De enskilda 
ärendena löses på bästa sätt, det handlar om en bedömning, vi tittar på rättspraktis och 
domar tex. 
GP: Är det skillnad på kostnad för färdtjänst och riksfärdstjänst.  
UB: Kostnaden bestäms av kommunfullmäktige, dokumenten skickas ut. 
 
 
5. 
Värdighetsgarantin 
Hur efterlevs den när 19 personer från hemtjänsten passerar under en tvåveckorsperiod hos 
vårdtagaren?  
MES: Detta mäts en gång om året vid givna veckor. Om många personal måste tillgodose en 
persons behov drar det upp statistiken, flera har dubbelbemanning från Hemtjänsten varje 
dag. Man försöker dra ner mängden personal genom att ändra sättet man arbetar på. Hur 
omvårdnaden ska genomföras utgår från genomförandeplan. Man kan också ha ett eget 
behov att berätta. 
MLA: Det är en väntetid från beslut till inflyttning på äldreboende, dåligt för Knivsta 119 dagar 
från beslut. 
UB: Vi har många som söker för man vill till Knivsta även om man inte är härifrån. Behöver 
Mman komma in på ett äldreboende så kommer man in ganska snabbt. Vi utreder enligt 
lagen, inte när man vet att det finns plats.  
 
 
6. 
Förslag gällande riktlinjer för brukarmedverkan 
UB: En strategi för brukarmedverkan ska tas fram, den ska genomsyra hela VoO. 
Brukarmedverkan jobbar tajt med den enskilda individen och med anhöriga. Det finns 
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brukarråd inom några verksamheter. Ta del av brukarnas kompetens i utförandet.  
Information av områdeschef  Ulrika Brugård.  
 
 
6. 
Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)  
UB: Årsskiftet 17/18 kom en ny lagstiftning som gäller utskrivning från vården. Många har 
blivit kvarliggande för att kommunen inte varit klar med förberedelserna. En planering skapas 
där alla parter representeras för att kunna erbjuda en sammanhållen plan till den 
hemvändande. Tidigare var det 5 dagars förvarning att ta hem någon färdigbehandlad, nu är 
det tre dagar inklusive helger. Samtidigt är beloppet för kvarvarande höjt. Nu börjar vi hitta 
nya samverkansformer. Kontakt måste tas medan personen är kvar på sjukhus.  Hur når vi ut 
med den här informationen? 
Just nu finns ett dilemma eftersom processen är ändrad. Vem har ansvaret för vad? 
Information av områdeschef Ulrika Brugård 
 
 
7. 
Protokollrutiner 
I dag får vi ut protokollen väldigt sent. Vi bör även få protokollen från HSO delen då många 
frågor kan beröra även våra grupper.  
 
Anledningen är den arbetsbelastning som blivit då föregående sekreterare inte finns 
tillgänglig längre, men en ny sekreterare kommer att vara ansvarig för de kommunala råden 
nästa möte.  
 
 
8. 
Väghållningen 
I dag händer det att snösträngar ligger kvar på övergångsställen, svårt tycker 
rullstolsgruppen. Vägen vid ån till vårdcentralen snöröjs inte. 
Tyvärr är gatuenheten förhindrade att delta den här gången. 
Skicka synpunkter till knivsta@knivsta.se 

 
Rådet för funktionshindersfrågor 
 
Öppnande, dagordning och minnesanteckningar från föregående möte och 
uppföljning av tidigare behandlade frågor   
 
Minnesanteckningar läggs till handlingarna 
 

      Inkomna frågor från HSO 
 

1. Tidigare bordlagd fråga gällande krishantering. Vad gäller för målgruppen 
personer med funktionsnedsättning? 
Charlotta Brandin är på en utbildning och har inte möjlighet att närvara. 
 

mailto:knivsta@knivsta.se
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2. Övriga frågor  
Inga övriga frågor inskickade 
 
EWE: det blir svårt för de som inte kan ta sig ut när det snöar som i måndags 
KB: Det finns en tidssättning och en prioritering när snöröjningen kallas ut. I måndags 
snöade det så mycket att det inte fanns så stora möjligheter att hinna snöröja allt på 
en gång. 
 

3. Aktuellt i Knivsta kommun 
 
CL: Vad betyder det att SIDA fått en förfrågan om att flytta sin verksamhet till 
Knivsta? Vad är vinsten? 
KB: Att få en ökad dagbefolkning i Knivsta. Kommunens näringslivsansvarige på 
arbetar att få företag som vill etablera sig i Knivsta att hitta mark. 
CL: hur många arbetar inom Knivsta i %? 
KB: 75% pendlar pendlar ut från kommunen för arbete. Kommunen är störst 
arbetsgivare. 
 
Ekonomi 
 
KB: 2017 års resultatet ser ganska bra ut, kommunen växte 4,3%. Brottsligheten 
visar på nedgång utom bostadsinbrott. 
Vi måste digitalisera, det kommer inte att finnas människor att anställa. 
 
CL: Vilka investeringar har kommunen?  
KB: Investering genererar tillgångar men ska avskrivas och blir en kostnad. 
Markvinsterna blir stora. Flyttar man in i kommunen efter 1 nov betalar man skatt i 
gamla kommunen fast kostnaden ligger hos oss. Vi är tacksamma för en attraktiv 
kommun. 
 
Avslut 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 


