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Närvarande under punkt 7, mötestiden med KPR
Marja Hedin
kvalitets- och utvecklingschef, vård- och omsorgskontoret

Gemensam information tillsammans med KPR

1.
Information om kommunens program för kultur och fritid
Lena Malmborg, som är fritids- och kultursamordnare, presenterar en preliminär version av
kommunens kultur- och fritidspolitiska program. Programmet ska vara ett långsiktigt
styrdokument som ska visa vad som ska prioriteras i utvecklingen av kommunens kultur- och
fritidsverksamheter. Målsättningen är att skapa förutsättningar för god hälsa och erbjuda en
meningsfull fritid, med särskilt fokus på barn och unga. Programmet tar inte upp detaljer i
fritids- och kulturverksamheten utan anger den övergripande inriktningen.
Funktionsrätt Knivsta, PRO och SPF önskar få lämna synpunkter på programmet innan det
är klart. Lena ska skicka sin presentation till Linnéa som kommer att skicka ut den till råden.

2.
Knivstaförslaget (e-förslag som ersätter medborgarförslag)
Helena Sjunnesson, kommunikatör på kommunen, presenterar den nya tjänsten
Knivstaförslaget som kommer att lanseras 18 mars. Knivstaförslaget kommer att ersätta
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medborgarförslag som funnits tidigare. Skillnaden är att ett förslag som lämnas i
Knivstaförslaget hanteras digitalt och kräver att fler personer stödjer det för att det ska
hanteras av kommunen. För att rösta på förslag och lämna förslag krävs det att man har en
e-postadress. De som saknar e-postadress kan få hjälp i Kontaktcenter. För att ett förslag
ska hanteras av kommunen så måste det få 100 röster under 90 dagar. Denna sållning gör
att kommunen inte behöver bereda förslag som få stöttar, såsom har skett med
medborgarförslagen. Att samla förslagen på en digital portal gör att man får bra överblick och
att förslagen blir lättillgängliga för kommunens politiker.

3.
Vad händer med planen för krisberedskap?
Risk- och sårbarhetsanalysen ska vara klar i oktober. Styrdokument med åtgärder för denna
mandatperiod ska vara klart i december. Maria Lindbäck, beredskaps- och
säkerhetssamordnare kommer att vara med på mötet 22 maj och berätta mer. Ett mejl med
svar på frågor som tidigare ställts till Maria skickades ut inför mötet.

4.
Äldredagen
Rådet diskuterar förra årets upplaga av Äldredagen. Det fungerade bra att bara ha en
eftermiddag samt en bra föreläsare. Blir dagen för lång så går besökarna hem i förtid.
Föreningarna vill veta hur mycket kommunen kan bidra med ekonomiskt och om de kan
ställa upp på något annat sätt. De vill gärna att kommunen sköter annonseringen. Peter
svarar att det är föreningarna som måste ta initiativet och bestämma hur de vill att dagen ska
se ut. Funktionsrätt Knivsta kan vara intresserade av att medverka beroende på hur
programmet ser ut.
Beslut
PRO, SPF och Funktionsrätt Knivsta ska ses utanför rådet och planera dagen. Ett förslag
behöver tas upp vid nästa rådsmöte 22 maj.

5.
Inkasso
Emir Subasic, t.f. stabschef på Vård- och omsorgskontoret, berättar om hur kommunen
hanterar inkassoärenden gällande vård och omsorg.
Kommunen har avtal med inkassobolaget Intrum Justitia. Vård- och omsorgskontoret skickar
dock alltid en påminnelse efter förfallodagen. Brukaren har 10 dagar på sig att betala när
påminnelsen skickas. Först sedan går fakturan till inkasso. Om man inte klarar att betala en
faktura så kan man begära anstånd hos kommunens ekonomienhet. Ekonomienheten kan
på delegation besluta om att förlänga betalningstiden för fakturan med max 30 dagar.
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Vård- och omsorgskontoret är återhållsamma med att skicka fakturor till inkasso. I samband
med avgiftsprövning av nya brukare ser också kommunen över brukarens
betalningsmöjligheter och till vem fakturorna ska gå. Det går att betala med autogiro.

6.
Aktivitetsansvarig på Estrids gård har slutat
Lisa Bouveng som är ny områdeschef för avdelningen Utförare på Vård- och
omsorgskontoret svarar.
Estrids gård har haft ett kulturombud på 65 % under tiden 2017-09-01 - 2018-12-31. Detta
tack vare att man hade fått ett statligt stöd som varade under den tiden.
Nu finns det inte längre pengar för att ha ett kulturombud, så istället har man bildat en
kulturgrupp bland den ordinarie personalen på Estrids gård. Gruppen ska försöka fortsätta
anordna kulturaktiviteter och rotera ansvaret för detta. Gruppen drog igång förra veckan.

7.
Upphandling av drift av Vilhems gård
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef på Vård- och omsorgskontoret berättar att
Vardaga ska ta över Vilhelms gård efter Förenade Care. Vardaga har haft ett
informationsmöte för personalen och ett för anhöriga. Vid mötet för anhöriga kunde Vardaga
inte tala om hur bemanningen skulle bli. Det kommer att hållas fler anhörigträffar med
Vardaga i april och sedan precis innan övertagandet.

8.
Hur har det gått med projektet Digitalisering i äldrevården?
Emir berättar om projektet Digitalisering i äldrevården som pågick under förra året. Det
bekostades med stimulansmedel från Socialnämnden och Socialstyrelsen. Man har
undersökt vad digitalisering innebär för Vård- och omsorgskontorets verksamhet och hur
digitaliseringen kan se ut i praktiken. Projektet har resulterat i följande aktiviteter:
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•

Utökning av trådlöst nätverk på Estrids gård

•

Matbeställning via surfplatta i hemtjänsten. Detta är den nya permanenta lösningen
på matinköp.

•

Digital tillsyn via kamera i hemmet.

•

Smarta ID-lås på armleden som ger boende på särskilt boende tillgång till sin
lägenhet.
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•

Smitlarm på Estrids gård. Det kan användas för personer som har en tendens att
rymma från boendet.

•

Vårdplanering med sjukvården via Skype.

Det föreslås att Vård- och omsorgskontoret kan demonstrera några av dessa nya möjligheter
på Äldredagen.

9.
Digital tillgänglighet/ Digitalt utanförskap
Leif Wall från Funktionsrätt Knivsta hade anmält denna punkt.
Frågan bordläggs till nästa möte.

10.
Byte av datum för septembermötet
Peter Evansson är upptagen 18 september. Mötet flyttas till 25 september.

11.
Hur ser den politiska majoriteten ut i nämnderna efter valet?
Frågan bordläggs till nästa möte, eftersom PRO:s representanter redan lämnat mötet.

Rådet för funktionshinderfrågor
Dagordning och minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

Uppföljning av tidigare behandlad fråga
1. Margarethahemmet – vad händer?
Överklagandena har blivit avslagna av mark- och miljödomstolen. Beslutet att anta
detaljplanen vann laga kraft 11 februari.
____________________________________________________________________
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Inkommen fråga från Funktionsrätt Knivsta
De nya frågor som inkommit tas upp under den gemensamma informationen med
KPR.

1. Genomgång av instruktionerna för rådet för funktionshindersfrågor
Det diskuteras hur arbetet i rådet har fungerat och vad som kan förbättras.
Föreningarna upplever inte att det händer något med förslag som de tar upp i rådet
och att politikerna inte tar vidare deras frågor. Det behövs återkoppling på frågor som
diskuteras i rådet. Tidigare fanns det en så kallad balanslista över rådets ärenden,
där det stod vad som hade hänt med dem.
Rådets möten är informations- och kommunikationsmöten. Leder mötena till någon
aktivitet som inte berör kommunstyrelsen, så måste den lämnas över till en annan
ansvarig. Detaljfrågor kan tas direkt med tjänstemän.
Beslut
Linnéa mejlar ut RFH:s instruktioner så får RFH komma med synpunkter inför nästa
möte.
Linnéa ska ta fram en balanslista över förra årets och årets ärenden.
En punkt med generell information både från kommunens sida och från föreningarnas
ska läggas till dagordningen under den gemensamma mötestiden för båda råden.

2. Övriga frågor
Färdtjänst över länsgränsen är problematiskt. Man måste beställa riksfärdtjänst till
Märsta och Sigtuna medan Arlanda faller inom den kommunala färdtjänsten.
Östhammars kommun har en annan lösning. Där kan man resa inom 5 mils omkrets
med den kommunala färdtjänsten, oberoende av länsgränser. Färdtjänst över
länsgränsen är en fråga om är prioriterad i Funktionsrätt Knivstas handlingsprogram.
Lennart svarar att han och Peter kan lyfta frågan i andra sammanhang.
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