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Kl. 18:00-20:00 onsdagen den16mars 2016, 
Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Solweig Lundkvist, HSO/SRF, vice ordförande 
Per-Olof Rene falk, SRF 
Anita Rosen, SRF 
Nils-Ove Jonsson, Parlönson 
Lars Enkvist, Parkinson 
Carina Lund (M), Ordförande 
Lisbeth Bolin (C) 
Sven Erkert (S) 
Gunilla Alm (L) 

Anita J onerin, Diabetesföreningen 
Tommy Granberg, Strokeföreningen 
A yla Ny lund, Hjärt- och lungsjukas förening 
Berith Skiöld (L) 
Maria Anneli (S) 
Johan Tolinsson (S) 

Thomas Brandell, socialchef 
Anette Eliasson, handläggare av 
bostadsanpassning 
Monika Lundkvist, MAR 
Tina Tiefensee Liining, ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta 
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Stina Gabrielsson, sekreterare 

Justering 
Justerare Solweig Lundkvist 

Tid och plats Fredagen den l april2016, Kommunhuset 

Justerade §§ 1-14 
paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

St~na Gabri s~on/ ~~ 
Ordförande 1~A~ lY fl&t / 

Carina Lund 

Justerare ~~-~~ ...... ~\,':Y-~~~ 

Solweig Lu dkvist 
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§ 1 

Val av justerare 


Sammanfattning 


Solweig Lundkvist välj s till justerare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§2 

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Den på förhand utskickade dagordningen fastställs 
med följande tillägg under övriga frågor: 

- Remiss från UL 

-Tekniska 

- Korttidsboende 

- Avvikelserapport 

- Polisens Seniorråd 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§3 

MAR - medicinskt ansvarig för 
rehabilitering 

Sammanfattning 

Morrika Lundkvist är sedan den l januari 2016 
MAR- medicinskt ansvarig för rehabilitering. 

Morrika Lundkvist informerar om MAR i Håbo 
kommun. Håbo kommun är en av två kommuner i 
länet som har MAR. A v Sveriges 290 kommuner 
är det70stycken som har MAR. Morrika 
Lundkvists är anställd som MAR på 50%. MAR 
ska stötta och verka som vägvisare för chefer 
genom att visa hur rehab ska bedrivas. Stor del av 
arbetet handlar om kvalite, att bygga upp och säkra 
kvalite genom rutiner och riktlinjer som följs upp i 
verksamheten. MAR ska även vara saldcunnig 
person inom området rehabilitering. 

MAR är direkt underställd socialchef Thomas 
Brandeli och tillhör socialförvaltningens stab. För 
tillfåll et har Morrika Lundqvist sitt kontor på 
Pomona. 

Det förs en diskussion om vad rehabilitering ställer 
för praktiska krav på till exempellokaler och 
redskap. Tommy Granberg menar att detta är 
något som salenas i kommunen idag. Morrika 
Lundqvist svarar att det har gjorts en utredning 
inom landstinget där man identifierat bland annat 
bristen av bra lokaler för rehabilitering. En 

JUSTERARE EXPED IERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 
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svårighet vad det gäller rehabilitering är att 
kommunen och landstinget har ett delat ansvar. De 
somjobbar i verksamheten har sett att det salmas 
bra lokaler och att det kräver att ett 
utvecklingsarbete påbörjas. 

Morrika Lundqvist informerar vidare att det 
upprättats en ny övergripande riktlinje för 
rehabilitering, en riktlinje som alla vårdgivare 
måste jobba kring och samverka för så att hela 
vårdked j an fungerar. 

Per-Olof Renefalk undrar om lokalerna och 
resurserna är otillräckliga och vad man i så fall kan 
göra för att bättre tillgodose kraven. Går det att få 
fram lokaler och förutsättningar i Hå bo kommun? 
Thomas Brandell svarar att det är ett problem med 
det delade ansvaret mellan kommun och landsting 
och att det problemet måste lösas inte bara på 
kommunnivå utan även på landstingsnivå. Morrika 
Lundqvist lyfter fram att riktlinjen omfattar alla 
och att det är en positivt för utvecklingen framåt. 
Men det är också ett långsiktigt arbete. Alla 
vårdgivare ser dock att vi behöver arbeta bättre 
med rehabilitering. 

Carina Lund säger att det råder brist på lokaler 
men att frågan givetvis ska tas med. 

Thomas Brandeli upplyser om att de driver 
närvårdsprojekt tillsammans med landstinget och 
att frågan kan tas där. Lisbeth Bolin håller med 
Thomas om att frågan kan tas upp i 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBE STYRKNING 
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närvårdprojektet, nästa närvårdsmöte är i slutet av 

mars informerar Lisbeth Bolin. 


Monika Lundkvist avslutar med att säga att det 

finns saker att jobba på i vår kommun. Till 

exempel ett mer stödjande arbetssätt inom vård 

och omsorg, det är ett arbete som måste utvecklas. 


EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§4 

Lokaler på Skeppsgården 

Sammanfattning 

Karin Gustafsson, enhetschef för förening och 
anläggning, skulle ha deltagit i dagens möte men 
har meddelat förhinder. Punkten skjuts upp till 
nästa möte. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 0(22) ~ HÅBO Sammanträdesdatum 

2016-03-16"'-' I<OMMUN 

§5 

Revidering av Plan för Full delaktighet 

Sammanfattning 

Kommunala handikapprådets arbetsutskott har 
tillsammans med Thomas Brandeli arbetat fram ett 
innehåll som bägge parter är överens om. Arbetet 
har inneburit ett givande och tagande från bägge 
parter. 

Thomas Brandeli informerar om att planen varit 
uppe i kommunledningsgruppen i ett försök att 
förankra den på ledningsnivå. I 
kommunledningsgruppen har man fört en 
diskussion om i vilka frågor kommunfullmäktige 
beslutar och i vilka frågor som respektive nämnder 
beslutar. Man kon1 fram till att dela upp planen i 
två delar, en övergripande del för 
kommunfullmäktige och en mer konkret och 
detaljerad plan till nämnder. 

I<HR vill understyrka vikten av att det blir en 
utvärdering av planen inom 2 år. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§6 

Färdtjänsten, uppföljning 

Sammanfattning 

Avtalet med Bålsta taxi är förlängt till och med 
sista september 2017. Samtidigt pågår det i länet 
en diskussion om gemensam beställningscentraL 
Tillsvidare ligger arbetet på tj änstemannanivå. Det 
kan komma upp till politisk nivå men i nuläget är 
det inte aktuellt. 

Det ställs en fråga om varför det ska hållas inom 
tjänstemannanivå, de som brukar tjänsten har då 
inget att säga till om. Vidare efterfrågas 
förvaltningens hållning i frågan. Thomas Brandeli 
svarar att anledningen till att det hålls på 
tjänstemannanivå är för att det inte finns något 
underlag att ta ställning till. Det är viktigt att titta 
på frågan, gemensam beställningscentral finns i 
andra län och om det kan minska kostnader och 
inne bära bra resor så kan det vara intressant. Men 
det är givetvis viktigt att föra en diskussion med 
brukarorganisationema. Carina Lund (M) säger att 
de är medvetna om att både I<PR och IZHR är 
negativt inställda till en gemensam 
beställningscentraL Solweig Lundkvist poängterar 
hur viktig del färdtjänsten är i det vardagliga livet, 
det är en trygghet. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

;d I ~?E: l 




SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(22)rnl HÅBO Sammanträdesdatum 

I<OMMUN 2016-03-16W 

§7 

Pomona, skrivelse från KPR 

Sammanfattning 

Frågan var uppe på kommunala handikappsrådets 
arbetsutskott som ville att rådet skulle få samma 
information. KHR har delgivits både skrivelsen 
och svaret från socialförvaltningen. IillR betonar 
att det är viktigt att informationen går fram och att 
råden delges varandras information. 

KHR vill understryka vikten av att W ordfiler är 
det format som ska skickas ut tillledamöter och 
ersättare i IillR, inte PDF-filer. PDF-formatet är 
inte kompatibelt med hjälpmedel för synskadade. 
Det är en viktig tillgänglighetsfråga. 

JUSTERARE 

d 1 -~ l 
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§8 

Fotvården 


Sammanfattning 


En fotvårdare i kommunen slutar vilket innebär att 
endast en halvtidstjänst för fotvård återstår. En 
uppdatering över vad som händer med fotvården 
efterfrågas. Thomas Brandeli svarar att de försöker 
rekrytera och få tag på fotvårdare. Ambitionen är 
att ha två fotvårdare. Thomas Brandeli säger också 
att om de inte lyckas rekrytera får de ta det med 
landstinget, men de jobbar med frågan och 
kommer fortsätta att jobba vidare med den. 

Det framförs en fråga om det finns någon 

möjlighet att abonnera privat under övergångstiden 

till och rned att rekryteringen är klar. Thomas 

Brandeli svarar att de ska titta på alla alternativ. 


JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§9 

Ändrade riktlinjer 


Sammanfattning 


Thomas Brandeli informerar om att på LOV i 
hemtjänsten har de ändrat ersättningen till utförare 
på sammanhållen hemtjänst. Ersättningen är lägre 
på grund av utebliven restid etcetera. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§ 10 

Reglementsfrågor 

Sammanfattning 

Frågan anses redan behandlad under punkt 7 då 

den handlade om skrivelsen angående Pornona och 

vikten av att information delges råden. 


JUSTERARE 

d l ~ l 
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§ 11 

Logoped 


Sammanfattning 


IillR diskuterar behovet av logoped. Carina Lund 
(M) säger att det är en landstingsfråga men en 

fråga som de ändå tar till sig eftersom de handlar 

om kommunen och dess invånare. 


Thomas Brandeli berättar att det fanns en ide hos 

Anhörigföreningen i Håbo och Strokeföreningen 

om att söka pengar från allmänna arvsfonden till 

en logoped i kommunen. Arvsfonden sa nej 

eftersom frågan ligger på landstinget. 


JUSTERARE 

d l ~ l 
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§ 12 

Arsrapport 2015, ombudsman för 
äldre och funktionsnedsatta 

Sammanfattning 

Tina Tiefensee Liining, Ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta, informerar om Årsrapporten 
2015. Kommunen får beröm för att tjänsten 
Ombudsman för äldre och funktionsnedsatta finns. 
Behovet av ombudsman för äldre och 
funktionsnedsatta skiljer sig åt beroende på ålder, 
funktionsnedsatta under 65 behöver till exempel 
hjälp med myndighetskontakter, samtal etcetera. 
Stödet till funktionsnedsatta över 65 handlar 
mycket om att informera. 

Det förs en diskussion om arbetsbördan i 
förhållande till de 20 timmar i veckan som tjänsten 
som Ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 
innebär. Tina Tiefensee Liining svarar att hon 
upplever att hon hinner med det som ingår i 
tjänsten. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§13 

Åtgärdslistan 


Sammanfattning 


Genomgång av åtgärdslistan. 

Punkten om en bänk utanför K vantum/Kicks i 
Bålsta centrum kan strykas, det finns nu en bänk 
där. 

En punkt läggs till åtgärdslistan, det gäller 
filformat vid utskick. Att använda W ord som 
filformat istället för PDF eftersom PDF inte 
fungerar tillsammans med hjälpmedel för 
synskadade. 

Thomas Brandelilovar att ta fram en skrivelse till 
F olletandvården som ska vara klar till och med 
kommunala handikapprådets sammanträde 2016
05-25. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§ 14 

Övrigt 

Sammanfattning 

UL remiss 

Anette Eliasson informerar om att det inkommit en 
remiss från kollektivtrafikförvaltningen UL 
angående riktlinjer för tillgänglighet i 
kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med 
funktionsnedsättning. Remissvaret ska vara 
kollektivtrafikförvaltningen UL tillhanda innan 
den 31 maj 2016. 

Rådet diskuterar hur arbetet med detta bäst ska 
samordnas, ett gemensamt svar för KHR eller för 
varje organisation. Carina Lund (M) föreslår att 
man överlämnar till tjänstemännen att ta fram ett 
förslag till remissvar till kommunala 
handikapprådets arbetsutskott. Rådet finner 
förslaget bra. 

J(orttidsboende 

Nils-Ove Jonsson undrar om det stämmer att man 
mister sin plats på korttidsboende om man till 
exempel åker in på sjukhus och inte återvänder på 
48 timmar. I samband med denna fråga ifrågasätts 
även levaliten på de platser som köps in, detta 
grundat på information från boende på inköpta 
platser. Thomas Brandeli svarar att det stämmer att 
man förlorar sin plats efter 48 timmar. 3-4 platser 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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köps utanför kommunen. De 8 lägenheter som 
kommunen har som korttidsboende räcker inte till, 
många väntar på plats på särskilt boende och 
därför nyttjas korttidsboendet snarare som ett 
boende i väntan på särskilt boende. Därför måste 
paviljongerna byggas. 

Avvikelserapporter 

Med anledning av senaste tidens 
nyhetsrapportering om mängden avvikelser undrar 
Per-Olof Renefalk om det undersökts hur 
personalen upplever arbetssituationen med tanke 
på indragningar etcetera. Han undrar också om 
Socialförvaltningen har något att tillföra med 
tanke på rapporten och den oroskänsla som många 
förmodligen upplever utifrån medierapporteringen. 

Thomas Brandeli svarar att de hade cirka 1500 
rapporterade avvikelserjämfört med cirka l 000 
året innan, så det har ökat. Detta kan delvis bero 
på att det är fler brukare och att man är bättre på 
att rapportera avvikelser. Det som är bekymrande 
är de 8 stycken trycksår samt l Ostycken fallskador 
som lett till fraktur. De ska titta närmare på dessa 
18 situationer och se vad som kunde gjorts 
annorlunda. Flertalet trycksår var av den lägsta 
graden på den skala man använder för att bedöma 
trycks år. 

Lisbeth Bolin (C) säger att det under hösten har 
gjorts läkemedelsgenomgångar vilket kan ha 
föranlett fall. Det är något som de ska kolla vidare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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på eftersom sådana saker kan ha påverkat antalet 
avvikelser. 

F ortsatt diskussion om avvikelserapporteringen, 
Per-Olof Renefalk menar att 
personalbrist/vantrivsel kan öka risken för misstag. 
Thomas Brandeli säger att vi har en ganska god 
personaltäthet med 0,73 per boende. Lisbeth Bolin 
(C) tillägger att vi har en väldigt hög 
läkemedelsföreslaivning i Håbo kommun vilket är 
anledningen till höstens läkemedelsgenomgång. 
Detta är också bekymrande. 

Det poängteras att det är bra att detta leder till 
utvecklingsarbete samt att IillR vill ha 
återrapportering om det fortsatta utredningsarbetet. 

Tekniska, e-hälsotjänster 

Lisbeth Bolin (C) frågar om KHR vill vara med i 
arbetet med att förbättra e-hälsotjänster, 2 stycken 
representanter från rådet efterfrågas. Mötet är den 
23mars klockan 14.00-16.00 i stora 
samlingsrummet på Solängen. 

Solweig Lundkvist och Per-Olof Renefalk ska 
delta på mötet och sedan ta upp frågan på HSO. 

Det man arbetar medjust nu är Nattfrid, Kognitiva 
hjälpmedel och Nyckelfri hemtjänst. 

Polisens seniorråd 

Solweig Lundkvist meddelar att Synskadades 
riksförbund har haft besök av en polis som 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN ING 
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informerade om polisens seniorråd, de vill veta om 
det finns underlag att starta ett seniorråd i Håbo 
kommun. 

Om det finns intresse ska man skicka e-post senast 
den 30 maj 2016 till Solweig Lundkvist 
innehållandes namn, telefonnummer och e
postadress. 

Ovrigt 

solängen har fått beröm för sin mat vilket är 
positivt. 

Anette Eliasson berättar att BGI(, Bålsta 
gymnastik klubb, har börjat med sittgymnastik för 
boende på Solängen. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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