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Tid och plats Kl. 14:00 tisdagen den 22 januari 2019, Övergransalen, 

Kommunhuset, Bålsta 

  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg, ordförande (M) 

Solweig Lundkvist, vice ordförande (HSO) 

Lill Pettersson (Anhörigföreningen) 

Pia Ericsson (Parkinson) 

Per-Olof Renefalk (SRF) 

Gunilla Westerberg (Astma Allergi) 

Tommy Granberg (Strokeföreningen) 

Per-Arne Öhman (M)  

Gunilla Alm (L)  

  

Ersättare Elisabeth Härlin (Anhörigföreningen) 

Lars Enkvist (Parkinson) 

John Källander (Diabetes) 

Anita Jonerin (Diabetes) 

Barbro Säfsten (SRF) 

Agneta Hägglund (S)  

Helene Cranser (S)  

  
Tjänstemän Thomas Brandell, förvaltningschef socialförvaltningen  

Clara Thorgren, mötessekreterare  

Hanna Kronström, verksamhetsutvecklare bibliotek   

Karin Gustafsson, fastighetschef  

Catrin Josephsson, avdelningschef socialförvaltningen 

  
Justering  

Justerare Solweig Lundkvist  

Tid och plats 2019-01-29, kl 12:00, kommunhuset  

Justerade 

paragrafer 

§§ 1-17 
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§ 1 Dnr 62738  

Mötets öppnande 

Sammanfattning  

Mötet öppnas, rådets deltagare presenterar sig, utser 

Solweig Lundkvist (HSO) till justerare av dagens 

protokoll och fastställer dagordningen med följande 

tillägg: 

Anhörigcentrum 

Mjuka Linjen  

Biståndshandläggare 

Parkering  

Neddragningar  
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§ 2 Dnr 2018/00393  

Val av vice ordförande och presidium  

Sammanfattning  

Kommunala handikapprådet ska ha en mindre 

gruppering, ett presidium, av ledamöter som ska kunna 

sammankallas för att sammanträda mellan ordinarie 

sammanträden om behov finns. Presidiet ska bestå av 

rådets ordförande och vice ordförande samt tre 

ytterligare representanter för organisationerna och 

representant för vård- och omsorgsnämnden. Rådet utser 

inom sig dessa representanter. 

Rådet utser Solweig Lundkvist (HSO) till vice 

ordförande. 

Rådet utser Per-Olof Renefalk (SRF), Pia Ericsson 

(Parkinson), Per-Arne Öhman (vård- och 

omsorgsnämnden), ordförande och vice ordförande att 

ingå i handikapprådets presidium.  
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§ 3 Dnr 62739  

Stärkta bibliotek – verksamhetsutvecklare 
inbjuden 

Sammanfattning  

Hanna Kronström, verksamhetsutvecklare Håbo 

Bibliotek, presenterar sig och informerar om sitt 

uppdrag.  Syftet med projektet är att skapa möjligheter 

för att dem som inte kan ta sig till biblioteket ändå får ta 

del av utbudet som finns där, målgrupp är 65+ 

medborgare. Hanna informerar avslutningsvis om 

kommande aktiviteter. 

Rådet ställer frågor, bland annat om funktionshindrade 

under 65 år får ta del av aktiviteter och utbud. Hanna 

informerar om att man arbetar för att utbudet ska nå alla 

som är i behov av det.  

Organisationerna kan kontakta Hanna om dem önskar att 

hon ska informera om detta.  
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§ 4 Dnr 2019/00032  

Begränsning av antalet resor inom färdtjänst, till 
KHR och KPR för yttrande 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har att besluta om ärendet 

”Begränsning av antalet resor inom färdtjänst”. 

Handikapprådet har möjlighet att lämna synpunkter.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2016-06-14 § 51 

att reglera antalet färdtjänst-resor till maximalt 200 resor 

per person och år.  

Beslutet fattades mot bakgrund av att mindre än 3 % av 

resenärerna reste mer än 200 gånger per år och att en 

begränsning skulle minska kostnaden för betalda 

färdtjänstresor med 150 tkr årligen, utifrån dåvarande 

volymer. 

Dåvarande avtalsvillkor med leverantören Bålsta taxi 

möjliggjorde dock inte att avkräva dem en hantering av 

ett sådant system, och kostnaden för förvaltningen att 

kontrollera antalet beställda resor skulle ha blivit större 

än besparingen. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 

därför 2016-12-06 § 77 att återta det tidigare beslutet om 

begränsning. Det planerades istället för att i samband 

med nästkommande upphandling ändra avtalsvillkoren 

och inkludera kontrollen av antalet resor i leverantörens 

ansvar. Nytt sådant avtal med Bålsta taxi gäller sedan 

oktober 2018. 

Förvaltningen föreslår nu att antalet färdtjänstresor 

regleras till maximalt 200 per person och kalenderår, från 

och med 2019-03-01. Begränsningen gäller inte så 

kallade ”arbetsresor”. De uppdaterade riktlinjerna ger 

färdtjänsthandläggare en viss möjlighet att för en resenär 
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med särskilda behov bevilja ytterligare ett begränsat 

antal resor för oplanerade händelser mot slutet av året.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-08 

Utredning 2016-05-03 
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§ 5 Dnr 63019  

Fastighetsavdelningen informerar om 
kommunhusets entré 

Sammanfattning  

Karin Gustafsson, fastighetschef, informerar om översyn 

av kommunhusets arbetsplatser. När kommunhuset 

byggs om ska både entrén och toaletterna göras mer 

handikappanpassade.  

Vice ordförande berättar att entrén idag inte är tillräckligt 

handikappanpassad på grund av en höjdskillnad vid 

ingången. Fastighetschefen meddelar att problem ska 

åtgärdas så fort vädret tillåter.  
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§ 6 Dnr 62737  

Riksfärdtjänst 

Sammanfattning  

Förvaltningschef informerar om Riksfärdtjänst Sverige 

som nu sköter riksfärdtjänsten.  

Vice ordförande frågar varför handikapprådet inte fått 

informationen.  
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§ 7 Dnr 62736  

Färdtjänst 

Sammanfattning  

Vice ordförande meddelar att information om kommande 

beslut gällande begränsningar med färdtjänst inte har 

spridits tillräckligt bra.   

Förvaltningschef informerar att beslut tas på nämnden 

ikväll. Därefter ska brev skickas till alla som använder 

färdtjänst.  
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§ 8 Dnr 62735  

Receptionen Pomona  

Sammanfattning  

Vice ordförande informerar om att receptionen på 

Pomona står mer obemannad än tidigare, samt att lappen 

i receptionen om vem man då kan nå är för liten.  

Förvaltningschefen ska se till att lappen förstoras och 

informerar om skälen till varför receptionen på Pomona 

inte är bemannad lika mycket som tidigare.  

Per-Arne Öhman, ordförande i vård- och 

omsorgsnämnden, tar vidare frågan om att utöka 

bemanningen till nämnden.  
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§ 9 Dnr 62734  

LSS utredningen  

Sammanfattning  

Förvaltningschef informerar om SOU 2018:88. 

Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. 

Den har haft två huvudsyften: 

Statens kostnader för personlig assistans får inte blir 

högre än de är i dag. 

Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem 

som behöver insatserna. 

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser 

• Personlig service och boendestöd.  

• Personligt stöd till barn.  

• Förebyggande pedagogiskt stöd.  

Utredningen föreslår bland annat också: 

att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig 

assistans 

att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn 

under 16 år 

att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig 

service och boendestöd 

att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade 

personkrets ska finnas kvar 

Om förslagen genomförs beräknar utredningen att statens 

kostnader kommer att minska med cirka 600 miljoner 

kronor varje år. 

Utredningen beräknar att kommunernas kostnader 

samtidigt ökar med mellan 300 miljoner och 400 

miljoner kronor om året. 
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Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 

1 januari 2022.  

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-01-22  

Kommunala 
handikapprådet 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 10 Dnr 62733  

Matsalen Pomona ökade priser  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 § 183 att 

justera avgiften för matlådorna till 50 kr per matlåda.  

Vice ordförande undrar vad kommunens personal betalar 

för att äta på Pomona.  

Förvaltningschefen svarar att personalen äter för 45 kr 

men att förvaltningen utreder frågan. Utredningen 

kommer presenteras på personal- och 

förhandlingsutskottet i mars.  
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§ 11 Dnr 62732  

Fixar Robban, tillgänglig för alla med 
funktionshinder  

Sammanfattning  

Vice ordförande meddelar att idag får 65 + hjälp. 

Handikapprådet önskar att tjänsten ska kunna användas 

för dem som är i behov. Förvaltningschefen informerar 

om att tjänsten kommer heta Fixartjänsten och den 

kommer ligga under daglig verksamhet.  

 

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden meddelar att 

han ska lyfta frågan i nämnden att personer med 

funktionsvariation under 65 ska få ta del av tjänsten.  
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§ 12 Dnr 63020  

Ny dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom 

Sammanfattning  

Förvaltningschef informerar om att det finns pengar 

avsatta i budget för ny dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom men att det saknas lokal.  

Ärendet sätts på åtgärdslistan.  
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§ 13 Dnr 63022  

Äldreboendet Västerhagsvägen 4 

Sammanfattning  

Förvaltningschef informerar om att äldreboendet på 

Västerhagsvägen 4 är försenat, kommer vara klart 

tidigast hösten 2021. 

Förvaltningschef informerar om processen. Hoppas nu 

att äldreboendet blir så bra som möjligt trots att det har 

tagit tid.  

 

 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(24) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-01-22  

Kommunala 
handikapprådet 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 14 Dnr 63023  

Trygghetslarm utan biståndsbedömning  

Sammanfattning  

Förvaltningschef informerar om att ny lagstiftning som 

gör det möjligt att få trygghetslarm utan 

biståndsbedömning. Vård- och omsorgsnämnden har att 

besluta om att införa detta. Detta avser trygghetslarm om 

personen inte har andra insatser och är 68 +, föreslås 

gälla från och med 1 februari.  
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§ 15 Dnr 62740  

Information om centrum till organisationerna  

Sammanfattning  

Ordförande informerar om att information om 

förändringar i centrum kommer mailas direkt till HSO.  
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§ 16 Dnr 2018/00433  

Åtgärdslista, kommunala handikapprådet  

Sammanfattning  

Handikapprådet går igenom åtgärdslistan.  

190122 Ny dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom, läggs till åtgärdslistan.  

 

190122 Anhörigcentrum, anhörigkonsulent, läggs till 

åtgärdslistan. 

190122 Mjuka linjen, läggs till åtgärdslistan.  

190122 Parkering äldreboenden, läggs till åtgärdslistan.  

141211 Förbättringar av skolmiljön, HSO:s ordförande 

tas bort som ansvarig.  

151118 Trappor mellan centrum och bibliotek borde 

fasas ut, gatu- och parkchef bjuds in till kommande råd.  

180228 UL, hjälp med rullator på bussar, påminnelse om 

svar skickas till UL.  

180314 BUB Bladet, mer information från föreningar, 

ordförande tar frågan vidare.  

180314 Hjälp vid rehab-bassängen, ny förvaltningschef 

kultur- och fritid bjuds in till kommande råd.  
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§ 17 Dnr 62731  

Övriga frågor 

Sammanfattning  

Anhörigcentrum  
Organisationerna uttrycker sitt starka missnöje över hur 

informationen och hemsidan formulerats gällande 

anhörigcentrum. Kontaktvägar för råd och information 

till anhöriga saknar namnhänvisning och telefonnummer. 

Förvaltningschefen meddelar att informationen ska ses 

över 

Rådet framför sitt missnöje med att en anhörigkonsulent 

inte finns kvar. Ordförande i vård- och omsorgsnämnden 

meddelar att nämnden avvaktar tills utredningen kring 

detta är klart. 

Ärendet sätts på åtgärdslistan.  

 

Mjuka Linjen  
Ärendet sätts på åtgärdslistan. Inväntar fortfarande svar.  

 

Biståndshandläggare  
Deltagare frågar vem som fattar beslut om placeringar. 

Förvaltningschef informerar om att biståndshandläggaren 

fattar beslut om var man får plats.  

 

Parkering  

Deltagare lyfter problematiken med parkeringar för 

besökande vid äldreboenden.  

Ärendet sätts på åtgärdslistan  

Neddragningar 
Frågan tas på nästa möte.  
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Avslutningsvis bjuds rådet in till möte den 26 september, 

anhörigas del i samhället står på agendan.   


