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Tid och plats  27 september 2022, kl.13:00 – 16:00, ajournering 13:37-14:00 i Lilla A-

salen, Tierp 

Paragrafer § 7 - § 10 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:                                Anslaget tas ner:  

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Barbro Forsman 

 

Beslutande  Förtroendevalda ledamöter 
Ledamöter 

 

 
Ledamöter Lotta Carlberg (C) Ordförande 

Åsa Sikberg (M)  

Viktoria Söderling (S) 

 

Anna Stina Larsson   

Per-Åker Moberg  

Karin Jansson  
 

Beslutande ersättare  Barbro Forsman   

 

 

Övriga närvarande  

 
 

Ersättare Lillemor Larsson 

 

 

 
Tjänstemän och övriga Pontus Stålberg, sekreterare 

Maria Ekstrand, sekreterare  

Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg 

Adam Nyström, kommunarkitekt 

Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande 

Anna Hällström, närvårdsstrateg  
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Pontus Stålberg 

 
 
 Ordförande 
 
    Lotta Carlberg 

 
 
 Justerande 
 
    Barbro Forsman    
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf Rubrik Dnr  
 

 Upprop Dnr  

 

 Val av justerare Dnr  

 

§ 7 Funktionshinderomsorgen, 

Hyressättningsmodellen 

Dnr  

 

§ 8 Tillgänglighet Dnr  

 

§ 9 Budgetförutsättningarna Dnr  

 

§ 10 Effektiv och nära vård Dnr  
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§ 7 
Dnr   

Funktionshinderomsorgen, Hyressättningsmodellen 
 

Beslut 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Ulrica Stjerngren, verksamhetenschef för Vård och omsorg, informerar om 

den nya hyressättningsmodellen som berör kunder inom vård och omsorg 

exempelvis inom LSS. 

 

• Ojämlika och orättvisa hyror 

• Skillnader i standard 

• Skett en översyn av hyrorna i kommunen 2020 och 2022 

• Vissa får högre hyra och andra något lägre 

• Alla höjningar med mer än 10% trappas upp sakta 

• Nya hyresavtal men med skyddsregler med personlig rabatt för de 

som bott sedan tidigare 

• Ny hyresgäst betalar full ny hyra 

• Hyrorna ligger mellan 4000kr-8000kr 

• Bostadsbidrag kan sökas 

• Köer till kommunens boenden. 

 

Ulrica Stjerngren informerar även allmänt om funktionshinderomsorgen. 

 

• Inga stora avvikelser. 

• Covid och sjukfrånvaro har varit problematiskt bland personalen 

men kunderna har inte blivit smittade. 

• Kunderna har haft många aktiviteter under sommaren. 

• Det pågår även ett projekt om säkerhet på arbetet inom Daglig 

Verksamhet. 
 

Rådets synpunkter 

Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 8 
Dnr   

Tillgänglighet 
 

Beslut 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Adam Nyström, kommunarkitekt, informerar kring tillgänglighetsfrågor, 

och Översiktsplan 2050. 

 

• Översiktsplanen är ett långsiktigt planeringsdokument som inte är 

juridiskt bindande men som olikt en detaljplan täcker hela 

kommunen. 

• Översiktsplanen är just nu är ute på samråd och finns tillgänglig på 

hemsidan tierp.se, på biblioteken och under särskilda dagar finns 

tjänstepersoner på plats i flera platser i kommunen för att träffa 

medborgare och diskutera översiktsplanen.  

• På tierp.se finns ett webbformulär där synpunkter kan lämnas in.  

• Rådet ombeds läsa igenom hela eller delar av översynsplanen och 

inkomma med synpunkter speciellt gällande tillgänglighet. 
 

Rådets synpunkter 

Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 

 

• Blommor på trottoaren har ställts så att synskadade ramlat men har 

efter klagomål och ägarbyte förbättrats. Diskussion kring tillstånd 

och tillkommande möjlighet att ta ut vite. 

• Diskussion kring Möbeln och tillgängligheten vid entrén. 
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§ 9 
Dnr   

Budgetförutsättningarna 
 

Beslut 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande, informerar om 

budgetförutsättningarna.  

 

• Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos visar på att 

händelser i vår omvärld såsom stigande gaspriser bidrar till en stor 

ekonomisk osäkerhet.  

• Det finns även en osäkerhet kring hur prioriteringar i den kommande 

regeringens budget kan påverka bland annat statsbidrag till 

kommuner. 

• Inflation resulterar i en reell urholkning av kommuners intäkter. 

Inflationens effekt på kommuners ekonomi kommer bli extra 

kännbar när avtal löper ut och behöver förnyas.  

• Behovet av försörjningsstöd kan utökas i och med inflationen vilket 

kommer innebära en ökad kostnad för kommuner.   

 
Rådets synpunkter 

Frågor ställs om informationen och diskussion förs om hur föreningarna och 

dess medlemmar påverkats av den rådande ekonomiska situationen.  
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§ 10 
Dnr   

Effektiv och nära vård 
 

Beslut 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Anna Hällström, närvårdsstrateg, informerar om Effektiv och nära vård 

2030. 

 

• Effektiv och nära vård 2030 innebär att en ny vårdstruktur utvecklas 

i samverkan med Uppsala läns kommuner. Omställningen syftar 

bland annat till att göra vården nära, effektiv, förebyggande och 

hälsofrämjande.  

• Ett av delprojekten är ”Barn och unga psykisk hälsa/hälsa” som 

genomförs av Tierps kommun, Älvkarleby kommun och Region 

Uppsala.   

• Syftet med projektet är att genomföra en kartläggning utifrån en 

helhetssyn på psykisk hälsa/ hälsa hos barn och unga i Tierp och 

Älvkarleby.  

• Resultatet av kartläggningen visar bland annat på vikten av 

samverkan och samarbete, tillgänglighet, kompetensutveckling och 

uppföljning.  
 

Rådets synpunkter 

Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 

 

 

 


