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§ 1 
    
Verksamhetsinformation från Vård och omsorg  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna, 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Carlsson, verksamhetschef för vård och omsorg informerar från sin 
verksamhet. 
 
Verksamheten anhörigstöd kartläggs under 2021 -Anhörigkonsulenten 
kommer att vara organiserad under bistånd. Anne Eriksson är ny 
områdeschef på bistånd.  
 
Bofinken - Beslut om bygglov var överklagat men bygglovet fortsätter nu 
som planerat. Informationsbrev går ut till boende i närheten. 
 
Villa Siggbo- 15 personer bor där nu av 40 platser totalt. En avdelning inom 
demens och en avdelning för psykisk ohälsa planeras.  
 
Covid- Idag 0 bekräftat positiva som vårdas. God materialtillgång och bra 
rutiner ses som en viktig framgångsfaktor. Viktigt för att stoppa 
smittspridning.  
 
Vaccination har startat. Prioriteringsgrupper har varit vård och 
omsorgsboenden samt hemtjänsten som får sin vaccination på vårdcentralen. 
Vaccintillgången har varit begränsad vilket styr omfattningen.  
 
LSS och 65 plus är nästa målgrupp i FAS 2. 
 
Trots ökad vaccinering kommer restriktioner att fortsätta ett tag ftramöver. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 2

Riktlinje för färdtjänst  
Verksamhetsinformation från Vård och omsorg 

Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Helena Carlsson, verksamhetschef för vård och omsorg redogör för den nya 
Riktlinjen för färdtjänst. Rådet för funktionshinderfrågor agerar 
remissinstans inför beslut i kommunstyrelsen under 2021.  

Jenny Hedberg presenterar förslaget till den nya riktlinjen som innehåller 
både nyheter och förtydliganden. Styrdokumentet ska ses som ett 
komplement till lagstiftningen. 

En tidslinje för beslutet redovisas. Rådet ombeds att återkomma med 
synpunkter och kommentarer senast den 28 februari till sekreterare i rådet. 
Beslut fattas i KF 8 juni.   

Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 3      
 
Tillgänglighet  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna, 
 
Sammanfattning av ärendet 
Izabella Öberg, Samhällsplanerare Projekt och strategi informerar. 
 
Jobbar med tillgänglighetsfrågor vid planering av alla större projekt. Alla 
ska få tycka till och se vad som kan göras bättre. Izabella Öberg uppmanar 
till att lämna synpunkter och förslag och skicka in via Medborgarservice.   
 
Rådet ges tillfälle att ställa konkreta frågor. Izabella tar med sig frågorna 
och återkommer med svar. Rådet kommer att få ta del av svaren när de 
kommer via sekreterare.  
 
Till nästa sammanträde med rådet kommer en lista att tas fram på större 
kommande projekt.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 4

Nya regler för hemsändningsbidraget 

Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Petra Kessler, Näringslivsutvecklare, näringsliv och turism, informerar 
kring nya regler för hemsändningsbidraget. Rådet för funktionshinderfrågor 
agerar remissinstans i frågan.ör funktionshinderfrågor

Tierps kommun har under hösten påbörjat ett arbete för att se över reglerna 
för hemsändningsbidraget, eftersom det funnits oklarheter kring hur bidraget 
får användas. Ett utkast till nytt regelverk för att tydliggöra de villkor som 
gäller har tagits fram. Det lämnas nu på remiss till råden, handlarna med 
flera. 

Hemsändningsbidraget är ett statligt stöd som administreras av kommunen 
och som bygger på förordningen om stöd till kommersiell service, som styr 
grunderna för bidraget.  Bidraget finansieras 50% av tillväxtverket och 50 % 
av kommunen.  

Det som presenteras här idag är ett utkast kring de nya reglerna. Butikerna 
har beretts tillfälle att komma med synpunkter. Nu får råden möjlighet att 
göra det samma. 

Synpunkter och kommentarer från rådet lämnas till rådets sekreterare senast 
den 28 februari i år, varefter de överlämnas till Petra Kessler. 

Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 5     
 
Övriga frågor  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

 Hur fungerar kontakten med kommun och region? Diskuteras i rådet 
  
 Landsbygdsfrågor diskuteras med Petra Kessler- Mycket är på paus i 

och med corona.  
 

 Petra Kessler informerar om pågående projekt om att få in mer 
närproducerat i Tierps kommuns verksamheter.  
 

 Utbildningsdagens innehåll diskuteras – Förslag från föreningarna 
kan skickas in via sekreteraren i rådet.  

 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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