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Tid och plats Kl. 14:00 – 15:55, tisdagen den 14 maj 2019, 

Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), ordf 

Solweig Lundkvist, HSO 

Pia Ericsson, Parkinson 

Per-Olof Renefalk, SRF 

Gunilla Westerlund, Astma allergi 

Tommy Granberg, Strokeföreningen 

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

Gunilla Alm (L), Barn- och utbildningsnämnden 

Övriga 
närvarande 

 

Ersättare Elisabeth Härlin, Anhörigförening 

Birgitta Pettersson, Strokeföreningen 

Lars Enkvist, Parkinson 

John Källander, Diabetes 

Anita Jonerin, Diabetes 

Barbro Säfsten, SRF  

Agneta Hägglund (S), Kommunstyrelsen 

Lars-Göran Bromander (S), Tekniska nämnden 

Eva Staake (S), Vård- och omsorgsnämnden 

 

  
Tjänstemän Mats Ståhl-Elgström, förvaltningschef, Erik Johansson, 

avdelningschef, Mattias Jonsgården, 

lokalförsörjningschef, Christina Tiefensee Luning, 

ombudsman för äldre och funktionsnedsatta, Olle 

Forsmark, nämndsekreterare  
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Justering 

Justerare Pia Ericsson 

Tid och plats Kl. 10.00 tisdagen den 28 maj 2019, kommunstyrelsens 

kansli 

Justerade 

paragrafer 

§§ 31-43 

  
Ajournering  

  
Underskrifter  

Sekreterare    

Olle Forsmark  

Ordförande    

Liselotte Grahn Elg  

Justerare   

Pia Ericsson 

   

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-05-14  

Kommunala handikapprådet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Innehållsförteckning 

§ 31 Dnr 90318 
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§ 31   

Mötets öppnande      

Sammanfattning  

Mötet öppnas, upprop förrättas och Pia Ericsson utses att 

tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

Dagordningen fastställs med följande ändringar och 

tillägg: Såväl punkt 3 som 4 delas in i två delar. En ny 

punkt 5 läggs till "Handlingar från vård- och 

omsorgsnämnden" med omnumrering av efterföljande 

punkter. Punkt 13, Övriga frågor, innehåller:  

- Inbjudan till temamöte "Effektiv och nära vård 2030". 

- Nya gruppbostäder på Vallvägen 

- Om presidiet 

- Genomgång av åtgärdslistan 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 32   

Mattias Jonsgården, ny lokalförsörjningschef      

Sammanfattning  

Den nye lokalförsörjningschefen, Mattias Jonsgården, 

presenterar sig och beskriver sitt uppdrag. Det handlar 

till stor del om att stämma av identifierade behov mot 

ekonomiska ramar. 

Mattias Jonsgården vill gärna komma tillbaka vid senare 

tillfälle.  

      

      

   

      

      

 

______________ 
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§ 33   

Utredning äldreboende      

Sammanfattning  

Utredning äldreboende 

Mats Ståhl-Elgström berättar att man står inför beslut när 

det gäller nya platser på Västerhagsvägen. Enligt 

planering skulle det finnas ett behov av 40 platser. 

Pomona står inför omfattande renovering och förslaget är 

att flytta det särskilda boendet från Pomona för att där 

skapa något annat. Ordföranden menar att Pomona 

fortsatt ska vara ett äldrecentrum även om det särskilda 

boendet flyttar ut. Deltagare påpekar att de senaste 20 

åren sett en stark befolkningsökning och en ökad andel 

äldre. Därav ett ökat behov. 

 

Äldreplan 

Ambitionen med planen var att den skulle antas av det 

nyvalda fullmäktige. Även om det inte från början var 

klart vilken typ av äldreplan som skulle tas fram lutar det 

nu åt att det blir kommunens äldreplan som ska tas fram. 

Följaktligen borde det ligga på kommunstyrelsen. På 

fråga från deltagare om vem som ska svara för själva 

utredningen svarar ordföranden att varje förvaltning får 

svara för sin del. 
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§ 34   

Teknikprojekt  digital utveckling: stående punkt 
hos KPR och KHR        

Sammanfattning  

Teknikprojektet 

Per-Arne Öhman menar att man bör ta bort denna 

stående punkt. Det bör vara ett kommunövergripande 

projekt och det kommer också att föreslås av vård- och 

omsorgsnämnden. Alla ska kunna ta del av detta. 

Deltagare påpekar svårigheten att som synskadad/blind 

ta del av den digitala utvecklingen.  

 

Digital teknik 

Christina Tiefensee Luning skickar en länk till enkät om 

kontanter och digitala betalsätt. Denna kommer att 

skickas ut till ledamöter och ersättare. Det är viktigt att 

svara på enkäten. 
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§ 35   

Handlingar från vård- och omsorgsnämnden      

Sammanfattning  

Deltagare undrar varför handlingar från vård- och 

omsorgsnämnden skickades så sent. Mats Ståhl-Elgström 

beklagar detta och utlovar bättring.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 36 Dnr 2018/00433  

Åtgärdslista, kommunala handikapprådet       

Sammanfattning  

Ordföranden anser att åtgärdslistan behöver utvecklas 

men att man har den kvar i rådet. Eftersom rådet inte har 

någon initiativrätt återstår för ledamöter och ersättare att 

väcka frågor i ”sina” respektive nämnder. 

      

      

      

 

      

      

 

______________ 
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§ 37   

Trafiksäkerhetsfrågor, stående punkt       

Sammanfattning  

Inget nytt i dagsläget. I höst kommer nya ärenden då 

VA-ledningar ska grävas upp. VA-avdelningen kommer 

till rådet och informerar när det blir dags.  

Deltagare påpekar att synskadade/blinda fasar för 

ökningen av elbilar eftersom dessa är praktiskt taget helt 

tysta. Önskvärt att polisen kom på besök och 

informerar/tar emot synpunkter. Deltagare påpekar att 

det är ett stort problem med att många bilar håller alltför 

hög hastighet utanför skolor. Ordföranden replikerar att 

sådana händelser måste rapporteras för att något ska 

hända.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 38   

Anhörigkonsulent      

Sammanfattning  

Det ligger ett uppdrag hos förvaltningen att återkomma 

med förslag om anhörigkonsulenten. Förslaget ska vara 

klart till september. 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 39   

Samarbete Socialtjänsten     

Sammanfattning  

Denna punkt fanns också på förra mötet. Det framgår av 

protokollet att rådet efterlyser det senaste protokollet från 

hälso- och trygghetsrådet. Då detta protokoll i skrivande 

stund ej är justerat kommer det att gå med handlingarna 

inför nästa möte med KHR och KPR.  

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(18) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-05-14  

Kommunala 
handikapprådet 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 40   

Fixartjänsten      

Sammanfattning  

På fråga från deltagare vad som har hänt med 

fixartjänsten konstateras att ingen förändring har skett 

när det gäller själva tjänsten men att tjänsten inte längre 

ska vara knuten till en specifik person. Tjänsten är 

inrättad i Daglig verksamhet och kommer även 

fortsättningsvis vara gratis.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 41   

Matpriserna Skolan Pomona 

Sammanfattning  

Deltagare undrar hur det kan komma sig att 

förtroendevalda kan gå och äta lunch (bl a på Pomona) 

till subventionerat pris samtidigt som lunchpriserna för 

de boende har ökat. Ordföranden har noterat detta och 

beklagar mycket denna situation. Förhållandet kommer 

att ha upphört till efter sommaren.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 42   

Receptionen Pomona 

Sammanfattning  

Förvaltningen kommer att ta fram ett förslag till 

bemanning av receptionen till vård- och 

omsorgsnämndens junisammanträde.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 43   

Övriga frågor      

Sammanfattning  

- Effektiv och nära vård 

Erik Johansson delar ut lappar om temamöte "Effektiv 

och nära vård 2030". Mötet äger rum den 5 september i 

Aronsborgs konferenshotell och deltagande ska anmälas 

senast den 1 september. 

 

- Nya gruppbostäder på Vallvägen 

Erik Johansson informerar om att de nya 

gruppbostäderna på Vallvägen nu är klara. Den ena med 

fem lägenheter och den andra med sex lägenheter. 

Personer som flyttar in har biståndsbeslut enligt LSS. 

Den 2 maj påbörjades inflyttningen och beräknas vara 

klar under juli månad.   

 

- Om presidiet 

På fråga från deltagare om presidiets sammansättning 

och inkallande kan konstateras att presidiet ska bestå av 

rådets ordförande och vice ordförande samt ytterligare 

tre representanter för organisationerna och vård- och 

omsorgsnämnden. Presidiet sammanträder om behov 

påkallas av ordförande, vice ordförande eller någon 

representant för organisationerna. Önskemål från 

deltagare är att det ska framgå av kallelsen till rådets 

sammanträde om presidiet behöver sammankallas. 
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- Genomgång av åtgärdslistan 

Åtgärdslistan gicks igenom punkt för punkt (se i övrigt 

punkt 6). 

 

  

 

      

      

     

 


