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Tid och plats Kl. 14:00 tisdagen den 3 december 2019, 

Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M) 

Solweig Lundkvist, Funktionsrätt Håbo 

Pia Ericsson, Parkinson 

Per-Olof Renefalk, SRF 

Tommy Granberg, Strokeföreningen 

Lisbeth Bolin (C), Tekniska nämnden 

Per-Arne Öhman (M), Vård- och omsorgsnämnden 

Gunilla Alm (L), Barn- och utbildningsnämnden 

Övriga 
närvarande 

 

Ersättare Elisabeth Härlin, Anhörigföreningen 

Birgitta Pettersson, Strokeföreningen 

John Källander, Diabetes 

Anita Jonerin, Diabetes 

Barbro Säfsten, SRF 

Eva Staake (S), Vård- och omsorgsnämnden 

Helene Cranser (S), Barn- och utbildningsnämnden  

  
Tjänstemän Mats Ståhl-Elgström, förvaltningschef, Erik Johansson, 

avdelningschef, Marie Rönnqvist-Borneteg, 

avdelningschef, Christina Tiefensee Luning, 

ombudsman för äldre och funktionsnedsatta, Ulla 

Lindroth Andersson, chef Gata och park, Olle 

Forsmark, nämndsekreterare, Janni Bohman, 

länsstyrelsen Uppsala, Elisabeth Sköld, Enköpings 

kommun 

   

 

  
Justering  
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Justerare Per-Olof Renefalk 

Tid och plats Kl. 14.00, torsdagen den 12 december 2019, 

Kommunhuset 

Justerade 

paragrafer 

§§ 74 - 87 

  
Ajournering - 

  
Underskrifter  

Sekreterare    

Olle Forsmark  

Ordförande    

Liselotte Grahn Elg  

Justerare   

Per-Olof Renefalk 
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genom anslag 
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Underskrift   

 Olle Forsmark  
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§ 74 Dnr 90335  

Mötets öppnande      

Sammanfattning  

Mötet öppnas, upprop förrättas och Per-Olof Renefalk 

utses att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. Dagordningen fastställs med följande 

ändringar/tillägg: 

Under punkt 1 läggs också "Föregående protokoll". 

Punkt 2 läggs som punkt 4 och punkt 4 läggs som punkt 

5. Punkt 3 läggs som punkt 2. Den ursprungliga punkten 

5 läggs som punkt 3. Under den nya punkten 5 läggs 

också en information om heldagskonferensen den 11 

september i Uppsala om funktionshinderpolitik. Punkten 

9 stryks och punkten "Övriga frågor" (14) läggs till. 

- Föregående protokoll läggs till handlingarna   
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§ 75 Dnr 93046  

Ledsagning - information      

Sammanfattning  

Marie Rönnqvist-Borneteg informerar om ledsagning. 

Enligt Socialtjänstlagen: 

- Ledsagning handlar om att ta sig till/från en aktivitet 

- För beviljande ska ett behov föreligga som inte kan 

tillgodoses på annat sätt 

 

Enligt LSS (under 65 år): 

- Ska underlätta för personer med omfattande 

funktionshinder att delta i samhällslivet m m 

- Främst för närmiljön 

- Personen i fråga ska tillhöra LSS personkrets 

 

Ansökan görs hos biståndshandläggare. Beslutet 

innehåller bl a antal timmar man har beviljats. 

Anvisningar om hur beslut överklagas ska finnas. 

Kostnaden för insatsen ska stå i relation till den sökandes 

inkomst. Ansökan ska göras i god tid.  

På fråga från Christina Tiefensee Luning om man kan 

beviljas ledsagning som engångsinsats svarar Marie att 

det inte går att ge ett generellt svar då alla bedömningar 

måste vara individuella.  
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§ 76 Dnr 92929  

Busshållplats vid Lidl - information      

Sammanfattning  

Ulla Lindroth Andersson från tekniska förvaltningen 

informerar om frågan rörande busshållplats vid Lidl. Ulla 

har varit i kontakt med såväl region Uppsala som Lidl 

och bägge ställer sig avvisande till förslaget.  

Man menar att det finns risk för köbildning och dessutom 

finns inget utrymme för en hållplatsficka. Det är heller 

inget alternativ att köra in på Lidls parkering då detta 

skulle kunna medföra risker för passagerare. 

Liselotte Grahn Elg menar att önskemålet kan finnas 

med i den fortsatta planeringen men att punkten stryks 

från åtgärdslistan. 
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§ 77 Dnr 93038  

Åtgärder för att motverka digitalt utanförskap - 
information      

Sammanfattning  

Elisabeth Sköld, Enköpings kommun, informerar om 

åtgärder för att motverka digitalt utanförskap. I 

presentationen, som bifogas protokollet, tas bl a upp: 

- Uppdraget, som gavs av fullmäktige i Enköpings 

kommun, handlar om vad digitalt utanförskap är och vad 

man kan göra åt det 

- Det handlar om ca 1 miljon svenskar som idag sällan 

eller aldrig använder internet. Även om många har 

tillgång till tekniken förstår man inte hur det fungerar 

- Normen är att vara digital. Lagen om tillgänglighet till 

digital offentlig service har börjat gälla och syftar till att 

göra den digitala servicen mer tillgänglig 

- De frågor som ställdes till medborgarna genom bl a 

KPR var t e x: 

Vad vill man använda internet till? 

Vad är det som gör att man står utanför det digitala? 

Vilka digitala tjänster är viktigast? 

Av förslagen på åtgärder finns bl a: 

- Digital förändring behöver vila på en helhetssyn och 

utgå från verksamheters och medborgares behov 

- Om en organisation ska digitalisera tjänster är det 

angeläget att inte förhastat besluta om att införa ett 

digitalt system i stället för det dittills använda analoga 
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 § 78   Dnr 92288  

Janni Bohman från länsstyrelsen informerar om 
stöd i det funktionshinderpolitiska arbetet     

Sammanfattning  

Janni Bohman, MR-samordnare på länsstyrelsen i 

Uppsala, håller en presentation om 

funktionshinderpolitiken. I denna presentation tas bl a 

upp: 

- Rådet för social hållbarhet, en sammanslutning vars 

syfte är att alla aktörer ska få en helhetssyn och en delad 

lägesbild inom området 

- Statliga myndigheter, kommuner i Uppsala län, region 

Uppsala m fl aktörer ingår i rådet 

- Vad som gäller för funktionshinderpolitiken, dels på 

länsnivå, dels nationellt 

- Kartläggning av funktionshinderpolitikens 

genomförande i Uppsala län hösten 2018 visade bl a att 

ungefär hälften av de svarande kommunerna har 

tvärsektoriella strategier och/eller planer för 

genomförande av funktionshinderpolitik 

- Kartläggningen visade också att dessa strategier/planer 

helt eller delvis saknar uppföljningsbara mål och 

indikatorer 

 

Under diskussionen efter presentationen framförde P-A 

Öhman att det är värdefullt med en dialogpartner när den 

nya planen för full delaktighet ska tas fram.  
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P-O Renefalk menade att det finns en risk att den nya 

planen blir en "hyllvärmare".   

- P-A Öhman redogör kort för den 

funktionshinderpolitiska konferens som hölls den 11 

september i Uppsala. På konferensen fanns en bred 

representation. Från Håbo deltog två politiker. Många 

intressanta föreläsningar.  
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 § 79  Dnr 88267  

Teknikprojekt digital utveckling: stående punkt 
hos KPR och KHR        

Sammanfattning  

Punkten anses avklarad.  
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§ 80 Dnr 2019/00412  

Sammanträdesplan KHR 2020      

Sammanfattning  

Under 2020 sammanträder kommunala handikapprådet 

enligt följande: 

14 januari, 3 mars, 28 april, 27 augusti*, 6 oktober och 

24 november.  

Mötena ligger på tisdagar utom 27 augusti som infaller 

på en torsdag. 

Sammanträdestid: 14.00 - 16.00 

 

Då rådets ledamöter och ersättare saknar tillgång till 

Ciceron ska planen skickas ut med e-post.  
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§ 81 Dnr 92104  

Åtgärdslistan      

Sammanfattning  

Följande punkter anses avklarade och tas bort från 

åtgärdslistan: 

- Mjuka linjen (190122) 

- Parkering äldreboenden (190122) 

- Anhörigkonsulent (190312) 

- Information om ledsagning (191001) 

 

Följande punkt förs upp på åtgärdslistan: 

- Fixartjänsten tillgänglig för alla med funktionshinder 

oavsett ålder 
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§ 82 Dnr 93025  

Budget 2020      

Sammanfattning  

Under denna punkt anför Per-Olof Renefalk: Den budget 

som tas får inte innebära några försämringar för 

behövande.  

Anhörigkonsulentfrågan har ej hanterats väl. 
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§ 83 Dnr 93028  

Julbord 4 december      

Sammanfattning  

Liselotte Grahn Elg meddelade att 

frivilligorganisationernas julbord skulle dukas upp den 4 

december kl 17.00. Liselotte kommer att vara där.  
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§ 84 Dnr 93031  

Yttrande om nytt busslinjenät i Enköpings stad - 
information      

Sammanfattning  

Kollektivtrafikförvaltningen UL kommer att gå igenom 

busslinjenätet i Håbo år 2020 eller möjligen 2021. För 

närvarande tittar man på busslinjenätet i Enköpings stad. 

Utredningen gick ut på remiss men Håbo kommun 

"hoppades över". Genom ett snabbt agerande av 

förtroendevald i Håbo fick kommunen ändå möjlighet att 

yttra sig, vilket man också gjorde.  
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§ 85 Dnr 93033  

Nytt samverkansavtal inom lönenämnden - 
information      

Sammanfattning  

På sammanträdet den 25 november föreslog 

kommunstyrelsen att Salems kommun från och med den 

1 januari 2020 ska ingå i gemensam lönenämnd med 

Håbo och Trosa. Med fler anslutna kommuner kommer 

den gemensamma löneadministrationen att bli än mer 

effektiv.  

      

      

      

      

      

 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(21) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-12-03  

Kommunala 
handikapprådet 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 86 Dnr 93034  

Strategisk handlingsplan för säkerhet och 
trygghet      

Sammanfattning  

På sammanträdet den 25 november beslutade 

kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta 

fram en strategisk handlingsplan för säkerhet och 

trygghet att implementera i samhällsbyggandet. 
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§ 87 Dnr 92369  

Övriga frågor      

Sammanfattning  

- Tommy Granberg påpekar att det är svårt att hitta tider 

på Pomona för friskvård då gymnastiksalarna är 

fullbokade dagtid. Viktigt att hitta en lokal för friskvård, 

gymnastik. Lisbeth Bolin tar med sig frågan.  

 

- Från och med 2020 byter handikapprådet namn till 

kommunala funktionsrättsrådet 

 

  

 

 

      

      

      

      

      

 

 
 
 
 


