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Pkt Ärende Föredragande 

1  Mötets öppnande 

På grund av situationen med Covid-19 hålls 
mötet via Messenger. 

 

2  Genomgång av föregående protokoll 

Jimmy Harander önskar kontakt med 
rektorn för Valstaskolan. Elisabeth Rågård 
meddelar förvaltningschef Carmen Blom 
att kontakt önskas.  

 

 



 

 2 (5)  

  
  

  
  
 

 
 

Äldre- och omsorgsnämnden kommer att 
fatta beslut om hur de statliga medlen för 
habiliteringsersättning ska användas utöver 
den höjning om 1,85 kr per timme som 
gjordes år 2018. FUB förmedlar att de ser 
att kvarvarande medel går till deltagarna i 
daglig verksamhet, gärna genom en så 
kallad bonusutbetalning. Förvaltningen 
meddelar att det vid dagens möte inte är 
helt klarlagt från Socialstyrelsen hur medlen 
kan användas.  

FUB:s ståndpunkt är att Sigtuna Kommun 
skall söka Socialstyrelsens 
habiliteringsersättningsbidrag i sin helhet. 
Det är ett riktat rättighetsbidrag från 
Socialstyrelsen som kommuner kan 
söka direkt till LSS-personer i daglig 
verksamhet. Denna ekonomiskt utsatta 
grupp har rätt till detta bidrag. Andra 
kommuner som tidigare sökt bidraget har 
betalat ut dessa pengar till personer i DV 
som ett månatligt påslag på DV-lön. 
Sigtuna Kommun kan inte  undanhålla 
dessa pengar till denna personkrets. Bidrag 
som inte sökts har gått till andra kommuner 
som redan sökt och fått fullt bidrag.  
 
Socialstyrelsen har inga synpunkter på hur 
utbetalningarna sker enligt uppgifter 
från andra kommuner som FUB varit i 
kontakt med. Det är upp till varje kommun 
hur man styr detta. FUB ser allvarligt på 
hur personer i DV i Sigtuna kommun 
undanhålls ekonomiska medel som 
Socialstyrelsen tillhandahåller och inte 
kostar Sigtuna kommun någonting.  
 

3  Stående punkter på dagordningen: 

Utbyggnad av boende (planer, 
lokalprogram, utformning) 

Förvaltningen meddelar att diskussioner 
pågår med komfast och 
stadsbyggnadskontoret gällande byggande 
av nya gruppbostäder. Enligt plan finns ett 
behov av två nya gruppbostäder till 2023.  
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Daglig verksamhet 

Mer information kommer under punkt 9.  

Hälsa och omvårdnad 

Förvaltningen framhåller att det är ett känt 
faktum att personer inom LSS har en sämre 
hälsa både fysiskt och psykiskt än 
genomsnittsbefolkningen. Därför ska det 
inom förvaltningens olika verksamheter 
vara fokus på hälsa och mående i det 
dagliga arbetet. Detta är ett arbete som kan 
komma behöva ses över.  

Fritidsaktiviteter 

Denna fråga hänger ihop med frågan ovan. 
I denna tid med coronapandemin har detta 
fått anpassats. Samarbetet med kultur- och 
fritidsförvaltningen behöver förstärkas.  

Individuella planer och 
genomförandeplaner 

Förvaltningen meddelar att arbetet med att 
ha uppdaterade och aktuella 
genomförandeplaner är ständigt pågående.  

Kompetensfrågor gällande personal 
inom omsorgen för funktionsnedsatta 

Kompetens inom förvaltningens 
verksamheter är en viktig fråga. 
Förvaltningen har en omvärldsbevakning 
för att hålla jämna steg med utvecklingen. 
Utbildningsinsatser har dock ställts in på 
grund av rådande läge med 
coronapandemin.   

Kvalitetsplaner samt uppföljning av 
dessa 

Mer information om detta finns under 
punkt 10. 

4  

 

Åtgärder för DV, skola och transporter 
inför hösten i samband med Covid-19 

JO  

 

 Förvaltningen meddelar att antalet personer 
i taxibilarna har setts över. Detta har gjorts 
utefter de avtal som finns med taxi där det 
framgår att individuell hänsyn ska tas till de 
som använder taxi.  
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5  Säkerhetsaspekter vid Valstaskolan 

Jimmy Harander önskar kontakt med 
rektorn för skolan då det behövs en annan 
anpassning än den som är idag. Elisabeth 
Rågård kontaktar förvaltningschef Carmen 
Blom för att de ska få kontakt med 
varandra.  

JO  

6  LSS-utjämningssystem och varför 
Sigtuna kommun betalar så mycket i 
utjämningskostnader, och hur man 
beräknar antalet insatser i den egna 
kommunen.  

FUB framhäver att LSS-
utjämningssystemet är en kostnad som 
drabbar medlemmarna hårt då Sigtuna 
kommun ofta har fått betala stora summor. 
Representanter från förvaltningen har vid 
dagens möte svårt att svara på hur 
beräkningen av detta har gjorts tidigare. 
Nämndens ordförande Josefin Brodd är 
inbjuden till nästa möte.  

JO  

7  Turbundna resor, kostnader för 
omsorgstagare och 
merkostnadsprincipen på grund av 
funktionsnedsättning 

FUB framhåller igen att detta slår orättvist 
och hårt mot medlemmarna. De hänvisar 
till principen om att inte få ökade 
merkostnader på grund av 
funktionsnedsättning. Så som systemet med 
detta ser ut idag, blir det en orättvis 
kostnad som överstiger kostnaden för ett 
månadskort för SL då många medlemmar 
betalar för färdtjänst och turbundna resor. 

Förvaltningen har lyft frågan till politiken i 
äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 
Nämndens ordförande Josefin Brodd 
kommer till nästa möte.   

JO 

8  Information från enhetschef på 
myndighet gällande kontaktpersoner 

Då enhetschef är förhindrad informerar 
verksamhetschef Susanne Persson i frågan. 
Enligt det som sägs är huvudprincipen att 
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behovet ska tillgodoses i boendet. 
Individuella bedömningar ska dock göras.  

FUB bestrider att behovet tillgodoses på 
boendet. Kontaktperson ska vara en icke-
personal, icke-anhörig och att det är en 
viktig oberoende person utanför själva 
boendet.  

9  Planering inför hösten daglig 
verksamhet 

Elisabeth Rågård informerar om att 
planering för en successiv återgång till 
daglig verksamhet har gjorts. Öppnandet 
sker från och med den 14 september. Risk- 
och konsekvensanalyser har gjorts.  

ER 

10  Information från kvalitetschef gällande 
uppföljningar 

Kvalitetschef Lena Bjuhr Erngren 
informerar om uppdrag och uppföljningar. 
Uppföljningar av kommunens egna 
verksamheter kommer att ske enligt en 
framtagen mall. FUB vill gärna ha en årlig 
sammanställning av hur det har gått.  

LBE 

11  Övrigt 

Inga övriga punkter att ta upp 

 

12  Nästa möte  

 Nästa möte hålls måndagen den 14 
december 2020. 
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