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Tid och plats Onsdagen den 15 mars 2017, Kl. 15:00 – 16:45, 

Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Ledamöter Solweig Lundkvist, HSO/SRF, vice ordförande 

Per-Olof Renefalk, SRF 

Lars Enkvist, Parkinsonföreningen 

 

Carina Lund (M), Ordförande 

Lisbeth Bolin (C) 

Sven Erkert (S) 

Gunilla Alm (L) 

Ersättare Lillemor Andersson, Parkinsonföreningen 

Anita Jonerin, Diabetesföreningen 

John Källander, Diabetesföreningen 

Aila Nylund, Hjärt- och lungsjukas förening 

Tommy Granberg, Strokeföreningen 

Elisabeth Härlin, Anhöringföreningen i Bålsta 

 

Agneta Hägglund (S) 

Maria Annell (S) 

Helene Cranser (S) 

  
Tjänstemän Thomas Brandell, socialchef 

Tina Tiefensee Lüning, Ombudsman för äldre 

och funktionsnedsatta 

Susanne Nyström, nämndsekreterare  
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Justering  

Justerare Solweig Lundkvist 

Tid och plats Måndag den 20 mars, Kommunhuset 

Justerade 

paragrafer 

§§ 1-9 

  
  
Underskrifter  

Sekreterare  
  

Susanne Nyström  

Ordförande  
  

Carina Lund  

Justerare  
 

Solweig Lundkvist 
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§ 1   

Mötets öppnande: upprop - val av 
justerare - fastställande av dagordning  

Justering 
Till justerare valdes Solweig Lundkvist  

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes efter ändring, under 

övriga frågor tillkom: 

- Bostadsanpassning 

- Undertecknad sjusköterska 

- Fotvård 

- Tillgänglighet 

- Hemtjänst privat 

- Hälsans stig 

______________ 
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§ 2   

Yttrande över motion: Avskaffa 
avgiften för trygghetslarm  

Rådet har beslutat att inte yttra sig över förslaget 

då avgiften känns rimlig. 

Varför måste man betala för två i samma hushåll? 

Thomas tar med sig frågan.     

______________ 
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§ 3   

Service i kommunhuset 

Beställning av kaffe och smörgås i kommunhuset 

måste ske fem dagar i förväg. Det känns som 

onödigt lång tid. Detta gäller även vid avbokning. 

Thomas svarar att tiden verkar rimlig för de 

förberedelser som ska göras.  

Avgiften på 20 kronor för hyra av lokal till 

föreningarna kommer inte att skickas ut då 

administrationen för detta kostar mer. Ett 

förtydligande om vad som gäller vid uthyrning till 

föreningar ska göras. Per-Olov menar att rutinerna 

borde ses över så att misstag ej görs.  

 

______________ 
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§ 4   

Fotvård, ny taxa 

Kommunfullmäktiges beslut om ny taxa för 

fotvård blev 420 kronor för kunder över 65 år, 520 

kronor under 65 år, enligt oppositionens förslag. 

Behov av fotvård borde hanteras i en 

behovsprövning. Per-Olov menar att en större 

utredning borde ha gjorts för att utreda frågan. 

Enligt Carina är en utredning gjord av 

förvaltningen med självkostnadspris specificerat. 

Den nya taxan anses för dyr av brukare. Beslutet 

är överklagat. Taxan står fast tills överprövande 

myndighet beslutat. 

______________ 
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§ 5   

Medborgarhuset, uthyrning 

Porslin, och husgeråd har tagits bort från lokalerna 

i Borgen då förslag finns att uthyrning för fest ska 

upphöra. Det finns inga personella resurser för 

denna hantering.  

Per-Olof menar att vid uthyrning, framförallt till 

handikapporganisationerna, kan det krävas viss 

hjälp med avlarmning och uppvärmning innan 

mötet, vilket borde vara en självklar service. Karin 

meddelar att det enligt mätningar är cirka 20 

grader i lokalerna.  

Trasiga möbler står på en del ställen i byggnaden. 

Glas och porslin måste finnas om uthyrning ska 

ske. Det blir dyrt för föreningarna att hålla möten 

annars. 

Hörselslinga är beställd men ej installerad.  

Punkten ska sättas upp på åtgärdslistan 

 

______________ 
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§ 6   

Gemensam sambandscentral, 
utredning 

Utredningen förväntas inte vara klar förrän maj-

juni, eventuellt, efter sommaren. Beslut tas i  

nämnden efter avvägning om för- och nackdelar 

med gemensam central.  

Per-Olov menar att tidigare erfarenhet har visat på 

många nackdelar. Tommy anser att en enkät bland 

brukarna borde göras innan beslut fattas. Lillemor 

anser att de som inte har något annat val än 

färdtjänst borde få yttra sig. Thomas svarar att 

föreningarna kommer att få del av utredningen när 

den är klar, för yttrande. 

Elisabeth undrar varför en ny utredning görs när 

det gjorts utredningar tidigare. Agneta svarar att 

kommunen hoppade av innan utredningen var klar 

då det inte var aktuellt för kommunen att delta i 

central sambandscentral då. 

Tommy menar att åtskilliga fall har tagits upp som 

skräckexempel för gemensam sambandscentral för 

sjukresor vilket borde räcka som underlag för att 

inte delta. Lisbeth svarar att felanmälan måste 

göras om sjukresorna inte fungerar.  

Punkten tas till åtgärdslistan. 

______________ 
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§ 7   

Bänkar utmed Stockholmsvägen 

Ingår i tillgänglighet för Bålsta Centrum, bänkar 

kommer att ställas upp, kontakta Ulla för  

önskemål om placering. 

______________ 
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§ 8  

Åtgärdslistan 

Skolan: Solweig har svårt att hinna jobba med 

frågan. Frivillig för uppgiften är önskvärt. Per-

Olov menar att uppdraget lades på Solweig då hon 

var anställd i skolan. På nästa arbetsutskott kan 

frågan om ansvarig för skolfrågor tas upp. Thomas 

menar att nivån på frågan tidigare har legat på 

hund- och katthår men verkar ha utökats till buller 

och ventilation. 

Bankomat: Säkerhetsåtgärder för bankomaten kan 

inte vänta bara för att det är ny ledning. Påverkan 

borde ske kontinuerligt. Solweig försöker få tag på 

den nya ledningen för Bålsta Centrum.  

Hörselslinga på Borgen: beställd men ej på plats. 

Logoped på distans: Det är nu klart med regional 

prislista. Utrustning behöver hyras för att tjänsten 

ska kunna startas. Det är samma avgift. 

Kontaktpersoner: Det är fortfarande trögrekryterat, 

några har dock rekryterats. Vuxna med psykiska 

besvär är svårast att hitta kontaktperson för.   

Carina föreslår att pigga pensionärer kanske kan 

vara intresserade.    

______________ 
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§ 9   

Övriga frågor 

Långsam ärendehantering för 
bostadsanpassning.  

Borttagande av trösklar och dörröppnare för hiss 

borde prioriteras med en kortare handläggning. 

Annette Eliasson bjuds in till nästa handikappråd. 

Sätts på åtgärdlistan. 

Artikel Undertecknad sjuksköterska 
I en artikel framgår att det är problem med 

administrationen på särskilt boende. Enligt 

Thomas fungerar insatsregistreringssystemet bra 

på Dalängen. Systemet ska vara ett stöd för 

personalen. 

Tillgängligheten på Pomonas besöksparkering 

Tommy menar att för besökande till Pomona är det 

dålig tillgänglighet till besöksparkeringen. Thomas 

har tidigare pratat med Håbohus om detta men det 

går inte att göra fler p-platser inom området.  

Betalning endast med kort  
Betalning av fotvård ska ske med kort med tanke 

på risksituationen för personalen när det gäller 

kontanthantering. Det går även bra att betala via 

faktura.  

Nyckelfria kort 

för nyckelfria kort finns alltid en reservnyckel för 

säkerhets skull om till exempel tekniken inte 

skulle fungera. 
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Hemtjänst privat, endast undersköterskor 

Viss privat hemtjänst har endast undersköterskor 

anställda vilket medför en högre kostnad för dem. 

Får de ersättning för detta? Thomas svarar att 

hemtjänstpengen betalar för utförd tid. 

Ersättningen för biståndsbedömd tid är något 

lägre. För de utförare med endast 

undersköterskekompetens är ersättningen 

ytterligare 2%, från augusti i år. 

Hälsans stig 

På weben finns en svartvit karta med väldigt dålig 

kvalitet. Är det möjligt att ta fram en bättre karta. 

Kommunikationsenheten kontaktas i frågan. 

Information om stormöte 19 oktober 
Den 19 oktober är det stormöte för 

handikapporganisationerna. Diabetes- och 

strokeförningarna presenterar sig. Felicia 

Grimmenhag håller föredrag. Politiker och 

tjänstemän är välkomna samt föreningarna, kaffe 

och smörgås kommer att servereras. Inbjudan 

kommer senare.  

Krisgrupp 

Med anledning av den brand som var förra veckan 

funderar Elisabeth på om det inom kommunen 

finns krisgrupp där kommunen går in. Någon 

sådan finns ej inom kommunen. En frivillig 

stödgrupp finns dock. Brandkåren, kyrkan och 

polisen har kontaktuppgifter till denna. Enligt 

Gunilla är rutinen att myndigheten erbjuder 

kontakt till stödgruppen men det är frivilligt. 
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Elisabeth menar att det borde vara stödgruppen 

som tar kontakt med den drabbade direkt.   

______________ 

 
 
 


