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Tid och plats Kl. 15:00 onsdagen den 12 september 2018, 

Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

 

 
Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Solweig Lundkvist, HSO/SRF, vice ordförande 

Lisbeth Bolin (C) 

Per-Olof Renefalk, SRF 

Lars Enkvist, Parkinson  

Anita Rosen, SRF 

Nils-Ove Jonsson, Parkinson 

Lill Pettersson, Anhörigförening 

  
Ersättare Berith Skiöld (L) 

Agneta Hägglund (S) 

Maria Annell (S) 

Helene Cranser (S) 

Lillemor Andersson, Parkinson 

Anita Jonerin, Diabetesföreningen 

Aila Nylund, Hjärt- och lungsjukas förening 

Tommy Granberg, Strokeföreningen 

Elisabeth Härlin, Anhörigföreningen 

John Källander, Diabetesföreningen  

  
Tjänstemän Thomas Brandell, förvaltningschef 

socialförvaltningen 

Clara Thorgren, kommunsekreterare  

  
Justering  

Justerare Solweig Lundkvist 

Tid och plats Kl. 09:00 fredagen den 14 september 2018 
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Underskrifter  

Sekreterare    

Clara Thorgren   

Ordförande    

Liselotte Grahn Elg  

Justerare   

Solweig Lundkvist 
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Protokollet är justerat. Justeringen har 
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Datum för 

anslags 
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anslags 

nedtagande 2018-10-06 

Förvaringsplats 

för protokollet Kansli, Håbo kommun 

  

Underskrift   

 Clara Thorgren   
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§ 39 Dnr 62733  

Mötets öppnande  

Sammanfattning  

Kommunala handikapprådet utser Solweig 

Lundkvist (HSO) till justerare av dagens protokoll 

och fastställer dagordningen med följande övriga 

frågor:  

- Droppställning 

- Kommunhusets entré 

- Rapport MFD 
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§ 40 Dnr 62738  

Hissen Centrum 

Sammanfattning  

Maria Helling, centrumchef, och Frida 

Torbiörnsson, marknadschef, från Bålsta centrum 

närvarade på arbetsutskottet vid denna 

mötespunkt. Detta eftersom rådet dels hade frågor 

om vad som hänt med hissen i centrum, som stått 

stilla länge, och dels eftersom rådet undrar över 

centrumets framtid.  

Hissen i centrum har stått stilla. Hissen stannade 

på grund av ett strömavbrott, som medförde att 

personer blivit instängda i hissen. 

Räddningstjänsten fick då bryta upp hissen, vilket 

medförde att den blev skev och behövde repareras, 

men reservdelar saknades. Centrum har inte haft 

information om hur lång tid det skulle ta att 

åtgärda, varför informationen till allmänheten varit 

lite otydlig. Rådet föreslår att Centrum ska 

kontakta kommunen för att få den här typen av 

information publicerad på kommunens hemsida. 

Ordförande informerar att det kommer göras 

fortsättningsvis.  
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§ 41 Dnr 2018/00453  

Svar, Skrivelse till rådet för full delaktighet  

Sammanfattning  

Kommunala handikapprådet har fått svar på den 

skrivelse som skickats till Region Uppsala. Rådet 

för full delaktighet. Svaret har tillställts rådet. 

Rådet önskar ytterligare agerande från Regionens 

sida. Rådets medlemmar och kommunal- och 

oppositionsråd har tagit del av olika informationer 

från Regionen gällande sjukresor, ordförande tar 

med sig frågan för att kunna återkomma med ett 

förtydligande.   
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§ 42 Dnr 62740  

Omorganisationen av KHR 

Sammanfattning  

Rådet har efterfrågat information om den 

kommande förändringen av rådets konstitution och 

informeras om att denna förändring kommer att 

arbetas fram under hösten och börjar, om den 

antas, att gälla från och med nya mandatperioden.  

Förslag på förändring är att KHR och KPR har tre 

sammanträden per termin och istället för 

arbetsutskott ha ett presidium som sammanträder 

vid behov. Samt att inrätta ett trafiksäkerhetsråd 

som sammanträder en gång per termin, kan 

sammanträda fler gånger vid behov.  
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§ 43 Dnr 62739  

Bostadsanpassningshandläggare 

Sammanfattning  

Kommunala handikapprådet har fått information 

om att en ny bostadsanpassningshandläggare ska 

börja jobba i kommunen och önskar att hon bjuds 

in till rådets kommande sammanträde för 

presentation. Sekreteraren tar frågan med sig för 

att ta kontakt med personen i fråga.  

Frågan läggs till åtgärdslistan.  
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§ 44 Dnr 62737  

Åtgärdslistan 

Sammanfattning  

Rådet går igenom och uppdaterar åtgärdslistan.  

Följande förändringar görs: 

180314: Hissdörrar i centrum - Anses 

besvarad/åtgärdad, tas bort. 

180508: Bålsta C -  Anses besvarad/åtgärdad, tas 

bort. 

180523: Sjukresor -  Anses besvarad/åtgärdad, tas 

bort.  
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§ 45 Dnr 62736  

Rapport från det extra AU 

Sammanfattning  

Ett extra arbetsutskott har hållits i augusti 

angående anhörigcentrum och verksamheterna där. 

Rapport om hur saken lösts har tillställts 

arbetsutskottet per mail. Arbetsutskottet efterfrågar 

följande information angående demensteamet:  

1. Rapport om teamets arbete under de senaste fyra 

åren 

2. Mål för arbetet 

3. Arbetsbeskrivning  

4. Verksamhetsbeskrivning  

5. Uppnådda resultat 

6. Eventuella brister 

7. Kvarstående behov/framsyn 

8. Personalsituationen 

9. Konsekvensanalys 

Punkterna 1-3 anser arbetsutskottet behöver 

rapporteras innan man går vidare med ytterligare 

förändringar avseende verksamheterna på 

Källvägen.  

Thomas Brandell informerar om att uppföljningar 

för nämndens verksamheter görs i årsrapporter, 

avslutar med att föreslå att demensteamet bjuds in 

för att bringa klarhet i eventuella frågetecknen.  
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Rådet bjuder in demensteamet till sammanträdet 

den 24 oktober.  
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§ 46 Dnr 62735  

Budget 2019 

Sammanfattning  

Thomas Brandell har lämnat ut budgetmaterial. 

Rådet diskuterar besparingsförslag och särskilt 

förslag på att återigen avgiftsbelägga larm. 

Förvaltningschefen informerar om att 

tjänstemännens besparingsförslag inte har tagits 

fram för att man anser att verksamheterna där 

besparingsförslag görs är dåliga eller oviktiga utan 

för att tjänstemännen har i uppdrag att lägga en 

budget inom ram och därmed tvingas prioritera, 

vilket har gjorts, och prioriteringarna har gjorts 

utifrån vilka verksamheter som krävs enligt lag. 

De slutliga prioriteringarna görs i politiska beslut, 

som kommer fattas i november.  

Agneta Hägglund (S) föreslår att KHR och KPR 

ska få ta del av politiska förslagen på budget. 
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§ 47 Dnr 62734  

Info kring våra nya serviceboenden 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerar om att ett 

serviceboende inom LSS (10 lägenheter) och ett 

serviceboende inom socialpsykiatrin (6 lägenheter) 

startar upp i september på halv drift. Boendena 

beräknas vara i full drift i februari.  
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§ 48 Dnr 62732  

Övriga frågor  

Sammanfattning  

Kommunhusets entré: 

Solweig Lundkvist (HSO) informerar om att 

kommunhusets entré inte är anpassad, då det inte 

går att köra in en rullstol över kanten på tröskeln. 

Denna punkt tas upp på rådets åtgärdslista och har 

skickats till Fastighetsenheten.  

Rapport MFD: 

Solweig Lundkvist (HSO/SRF) informerar om ett 

sammanträde med MFD (Myndigheten För 

Delaktighet) där man rapporterat om färdtjänst och 

problematik kring denna. Håbo kommun blev ett 

positivt exempel då färdtjänsten i kommunen 

fungerar bra. Kommunen har också en plan för full 

delaktighet, vilken MFD gärna ville få del av. 

Droppställning: 

Deltagare på rådet lyfter frågan om man låna en 

droppställning vid behov, frågan tas vidare. 

Deltagare på rådet informerar om att det är brist på 

skyltning till bankomaten i centrum. Sekreterare 

tillskriver Centrumägarna.  

 

 

 


