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Tid och plats Kl. 14:00, tisdagen den 1 oktober 2019, Övergransalen, 

Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), ordf 

Solweig Lundkvist, Funktionsrätt Håbo 

Lill Pettersson, Anhörigföreningen 

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 

Lars Enkvist, Parkinson 

John Källander, Diabetes 

Anita Jonerin, Diabetes 

Barbro Säfsten, SRF 

Agneta Hägglund (S), Kommunstyrelsen 

Helene Cranser (S), Barn- och utbildningsnämnden 

  
Tjänstemän Mats Ståhl-Elgström, förvaltningschef, Erik Johansson, 

avdelningschef, Mattias Jonsgården, 

lokalförsörjningschef, Mats Norrbrand, VD Håbohus 

AB, Christina Tiefensee Luning, ombudsman för äldre 

och funktionsnedsatta, Olle Forsmark, 

nämndsekreterare  

 

  
Justering  
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Justerare Solweig Lundkvist 

Tid och plats Kl. 09:30, fredagen den 11 oktober 2019, 

Kommunhuset 

Justerade 

paragrafer 

§§ 57-73 

  
Ajournering - 

  
Underskrifter  

 

 

 

 

 

Sekreterare    

Olle Forsmark  

Ordförande    

Liselotte Grahn Elg  

Justerare   

Solweig Lundkvist 

   

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-10-01  

Kommunala handikapprådet  

 

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 

genom anslag 

Organ Kommunala handikapprådet 

Sammanträdesdat

um 
2019-10-01 

Datum för 

anslags 

uppsättande [UppsattDat] 

Datum för 

anslags 

nedtagande [NertagDat] 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Håbo kommun 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-10-01  

Kommunala 
handikapprådet 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

  

Underskrift   

 Olle Forsmark  
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§ 69 Dnr 92366 
Syn- och hörselinstruktör ...........................................................19 

§ 70 Dnr 92367 
Full delaktighet ...........................................................................20 

§ 71 Dnr 92368 
Äldreplanen ................................................................................21 

§ 72 Dnr 2018/00433 
Åtgärdslista, kommunala handikapprådet ..................................22 

§ 73 Dnr 92369 
Övriga frågor ..............................................................................23 
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§ 57   

Mötets öppnande      

Sammanfattning  

Mötet öppnas, upprop förrättas och Solweig Lundkvist 

utses att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. Dagordningen fastställs med följande 

ändringar och tillägg: Som punkt 12 läggs punkten 

Avlastning. Åtgärdslistan läggs som punkt 16.  

Tillkommande punkter är: 

 

13. Syn- och hörselinstruktör 

14. Full delaktighet 

15. Äldreplanen 

(16. Åtgärdslistan) 

17. Övriga frågor  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 58   

Information Västerhagsvägen 

Sammanfattning  

VD:n för Håbohus AB, Mats Norrbrand, redogör med 

hjälp av en film för det nya äldreboendet vid 

Västerhagsvägen. Byggstart enligt plan är november 

2019 och inflyttning är beräknad till första kvartalet 

2022. 

Under informationen framkom synpunkter/frågor 

gällande (svar inom parentes):  

 

- Finns utrymme för sk robotdusch? (Det går att ordna 

med detta) 

- Vi blev lovade ritningar på detta boende i tid 

- Vilka möjligheter kommer att finnas i gymnastiksalen? 

(Detta är ej bestämt) 

- Kommer någon mat att tillagas på boendet? (Sista 

beredningen ska kunna ske på boendet) 

- Finns det möjlighet till boende för par? (Det kommer 

vara möjligt att göra öppningar mellan vissa lägenheter 

och därmed få tillräckligt med utrymme för par) 

- Hur kommer det bli med parkeringsplatser? (Det 

planeras för ca 35 st) 

- Brist på besöksparkering kan skapa irritation (Inte helt 

lätt att göra avvägningen mellan behovet av 

parkeringsplatser och behovet av ytor för andra ändamål) 

_________ 
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§ 59   

Teknikprojekt  digital utveckling: stående punkt 
hos KPR och KHR        

Sammanfattning  

Mats Ståhl-Elgström informerar om att man är i färd med 

att anställa en person inom förvaltningen som ska vara 

kunnig i bl a digitalisering.  

  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 60   

Budget      

Sammanfattning  

Ingenting finns i nuläget att anföra när det gäller budget 

för 2020. Budgeten kommer att tas av fullmäktige den 4 

november.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 61   

Ledsagning      

Sammanfattning  

Erik Johansson informerar om att ledsagning finns inom 

LSS och kan också ges inom ramen för ett biståndsbeslut 

enligt SoL. Grundprincipen är att det handlar om att få 

hjälp att förflytta sig från A till B. Per-Olof Renefalk för 

fram att detta med ledsagning kan skifta lite från 

kommun till kommun. Mats Ståhl-Elgström påpekar att 

alla har rätt att ansöka om ledsagning enligt SoL och 

föreslår att Marie Rönnqvist-Borneteg kommer till rådets 

nästa möte för att informera om ledsagning.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 62   

Anhörigkonsulenten      

Sammanfattning  

På fråga om hur långt man kommit med förberedelserna 

och kommande rekrytering svarar Per-Arne Öhman att 

det är fråga om en anhörigkonsulent på 50 % och två 

anhörigstrateger på vardera 10 %. Solweig Lundkvist vill 

att någon från resp råd ska vara med vid rekryteringen. 

Erik Johansson svarar att förvaltningen måste vara 

suverän i vem man anställer men föreslår att man kallar 

till samråd med representanter för råden. Solweig 

Lundkvist föreslår att rådens gemensamma presidium 

ska höras i detta.  

På fråga från deltagare om anhörigkonsulenten ska kunna 

göra hembesök svarar Erik Johansson att denna 

möjlighet kan finnas kvar. Fråga ställs också om man 

räknar med att kunna få tag i någon lämplig då tjänsten 

bara ska ha en 50 % tjänstgöringsgrad.   

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 63   

Hörselslinga Aulan Fridegård/Borgen      

Sammanfattning  

Hörselslingan i aulan Fridegård/Borgen är inlåst och 

måste bokas vilket är ett problem. Skulle det inte gå att 

sätta in en fast slinga, undrar Solweig Lundkvist. Lisbeth 

Bolin tar med sig frågan.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 64   

Riksfärdtjänst - vad gäller vid beställning      

Sammanfattning  

På fråga om hur man ska boka svarar Per-Olof Renefalk 

att man ska lämna in ansökan till biståndsbedömare i 

kommunen som man är folkbokförd i. 

Biståndsbedömaren gör då en bedömning utifrån 

funktionshindret och bifaller eller avslår ansökan. 

Beslutet kan överklagas.  

Bålsta taxi är ej godkänd utförare av denna tjänst och kan 

alltså inte bokas.   

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 65   

Sjukresor med taxi      

Sammanfattning  

Christina Tiefensee Luning påpekar att färdtjänst ligger 

på kommunen medan sjukresor hör till regionen. För 

medföljare behövs intyg. 

Bålsta taxi har rätt att köra sjukresor. Solweig Lundkvist 

betonar att det är viktigt att rätt information om detta 

läggs ut. Liselotte Grahn Elg föreslår att Christina 

Tiefensee Luning tar kontakt med kommunikation så att 

dom kan lägga ut korrekt information om detta. 

 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 66   

Färdtjänstresor som tar slut - vad gäller?      

Sammanfattning  

Man har rätt till 200 enkelresor per år. Ett fåtal kommer 

upp i 200 resor. Om resorna tagit slut har man rätt att 

ansöka om ytterligare resor hos sin biståndsbedömare.  

 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 67   

FN konventionen      

Sammanfattning  

Solweig Lundkvist efterlyser att man på något sätt 

medvetandegör konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning som antogs av FN 2006. Kan 

kommunen tänka sig att rekvirera denna konvention (på 

nytt) om det inte finns några exemplar kvar? 

 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 68   

Avlastning      

Sammanfattning  

På fråga från Solweig Lundkvist svarar Erik Johansson 

att det f n är kö till både särskilt boende och 

korttidsboende. Per-Arne Öhman påpekar att 

förvaltningen undersöker möjligheterna att hyra en hel 

avdelning för avlastning.   

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 69   

Syn- och hörselinstruktör      

Sammanfattning  

På fråga från Solweig Lundkvist svarar Erik Johansson 

att man varken har planerat för någon utökning eller 

neddragning av tjänsten.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 70  

Full delaktighet      

Sammanfattning  

På fråga från Solweig Lundkvist svarar Liselotte Grahn 

Elg att ärende om revidering av planen för full 

delaktighet finns på dagordningen för KSAU den 7 

oktober.   

      

      

      

      

_____________ 
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§ 71   

Äldreplanen      

Sammanfattning  

Detta ärende finns med på dagordningen för KSAU den 

7 oktober och förslaget är att KS får i uppdrag att 

samordna framtagandet av en äldreplan.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 72 Dnr 2018/00433  

Åtgärdslista, kommunala handikapprådet       

Sammanfattning  

Den åtgärdslista som skickades ut inför sammanträdet är 

inte den aktuella. Sekreteraren sammanställer den 

korrekta listan och bifogar den till kallelsen inför 

handikapprådets sista möte för året.  

Följande noteringar om tillägg till åtgärdslistan från 

dagens möte: 

 

- Punkt 5 (kostnader för ledsagning, förv) 

- Punkt 7 (fråga om fast hörselslinga, Lisbeth Bolin TN) 

- Punkt 14 (revidering av planen för full delaktighet ) 

 

  

      

      

      

      

      

 

______________ 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(23) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-10-01  

Kommunala 
handikapprådet 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 73 

Övriga frågor      

Sammanfattning  

Christina Tiefensee Luning väcker frågan om det bör 

finnas en person i kommunen som är övergripande 

ansvarig för tillgänglighetsfrågor. Tidigare fanns en 

person som ansvarade för detta men i och med att en ny 

handläggare för bostadsanpassning började verkar 

funktionen ha fallit bort.  

Erik Johansson för fram tanken på ett eventuellt 

namnbyte för rådet. Detta då ordet handikapp i olika 

sammansättningar ej längre är vanligt förekommande.  

 

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 
 


