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Tid och plats Tisdagen den 23 maj 2017, kl. 15:00 – 15:55, 

Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Närvarande  

Ledamöter Solweig Lundkvist, HSO/SRF, vice ordförande 

Per-Olof Renefalk, SRF 

Lars Enkvist, Parkinson 

Anita Rosen, SRF 

Lill Pettersson, Anhörigföreningen i Håbo 

Carina Lund (M), Ordförande 

Lisbeth Bolin (C) 

Sven Erkert (S) 

Gunilla Alm (L) 

Ersättare Lillemor Andersson, Parkinson 

Anita Jonerin, Diabetesföreningen 

John Källander, Diabetesföreningen 

Aila Nylund, Hjärt- och lungsjukas förening 

Elisabeth Härlin, Anhörigföreningen i Håbo 

Berith Skiöld (L) 

Agneta Hägglund (S) 

Maria Annell (S) 

Helene Cranser (S) 

  
Tjänstemän Thomas Brandell, förvaltningschef 

Tina Tiefensee-Lüning, ombudsman för äldre och 

funktionsnedsatta 

Susanne Nyström, nämndsekreterare 
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Justering  

Justerare Per-Olof Renefalk 

Tid och plats Måndag den 29 maj, Kommunhuset 

Justerade 

paragrafer 

§§ 10-17 

  
Sekreterare  

  

Susanne Nyström  

Ordförande  
  

Carina Lund  

Justerare  
 

Per-Olof Renefalk 
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§ 10   

Mötets öppnande - upprop - val av 
justerare - fastställande av dagordning 

Upprop och justering 
Efter upprop valdes Per-Olof Renefalk till 

justerare 

Fastställande av dagordning 
Följande punkter lades till under punkten Övriga 

frågor: 

- Budget 2018 

- Vikariefrågor 

- Prislista hemtjänst 

Därefter fastställdes dagordning 

______________ 
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§ 11   

Trappa vid Källvägen 

De som har rollatorer har problem att ta sig upp 

via trapporna vid Källvägen. Thomas har 

kommunicerat med Håbohus angående detta. 

Kostnaden beräknas till 150 – 200 000 kronor då 

det kräver borttagande av befintlig trappa och 

schaktning samt flytt av belysningsstolpe med 

mer. Rampen skulle också bli väldigt lång. För de 

som går med rollator är 100-200 meter en lång 

sträcka och många har hört av sig för att få denna 

ramp. Föreningarna ställer sig bakom önskemålet. 

Thomas anser att det är en fråga för styrelsen på 

Källvägen och Håbohus.  

Läggs till som en punkt på åtgärdslistan. 

______________ 
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§ 12   

Medborgarhuset:Trasiga bord, kalla 
lokaler, hörselslinga 

Chefen för kultur- och livsmiljö har via e-post 

redogjort för problemen i lokalerna i Borgen: 

1. De trasiga borden, både i Rotundan och i tornet, 

ska tas bort omgående. Kommer dock ej att 

ersättas. 

2. Fastighetsenheten kommer att åka till Rotundan 

måndagar när det varit uthyrt på helgen, för att 

mäta temperaturen och kontrollera radiatorerna.  

Enligt kommunens fastighetschef skall 

radiatorerna inte gå att ställa ner då det finns en 

spärr som förhindrar detta.  

3. Kanon/projektor finns att hyra vid bokning av 

Borgens lokaler och hämtas/lämnas i 

Kontaktcenter samtidigt som nyckeln 

hämtas/lämnas.  

4. Porslinet kommer att tas bort helt då resurser 

inte finns för att hantera och utföra kontroll efter 

varje bokning. 

5. Gatuenheten har hand om städning utanför 

fastigheten. Tyvärr blir tillsynen svårare då det 

inte är Borgens hyresgäster som skräpar ner och 

förstör.  
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6. Trasiga bord och stolar, ska flyttas om de inte 

går att åtgärda, kommer ej att ersättas.  

Enligt Solweig har Hyresgästföreningen ett 

fungerande system för uthyrning där en deponi 

lämnas och om det har utförts en tillfredställande 

städning och inget gått sönder fås deponin tillbaka. 

Samma system borde kunna införas på Borgen. 

Per-Olof menar att om nu Borgen har ställts till 

förfogande för föreningslivet är det rimligt att 

begära att lokalerna rustas upp och att en rutin tas 

fram för uthyrningen där deponiavgift kan 

erläggas med avräkning efteråt samt ett 

fungerande vaktmästeri för att sköta lokalerna. 

Den portabla hörselslingan som ska kunna bokas i 

samband med bokning av lokal i Borgen har ännu 

ej levererats till kommunens kontaktcenter.  

Önskemålet om ljuddämpning kvarstår.   

______________ 
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§ 13   

Rehabbadet 

Rehabbadet kommer att stänga under sommaren 

för renovering och beräknas öppnas igen till 

hösten. Information om detta har gått ut. 

______________ 
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§ 14  

Hundar i Centrum 

Thomas har pratat med ledningen på ICA vilka 

inte har några problem med ledarhundar i butiken. 

Frågan om övriga hundar i Centrum måste tas med 

Centrumledningen. Det finns heller inga skyltar 

om att hundar inte får vistas där.  

Per-Olof anser att en skrivelse borde tillställas 

Centrumledningen om frågan.  

Läggs till åtgärdslistan 

______________ 
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§ 15   

Färdtjänsten/Sambandscentralen 

Förlängning av nuvarande avtal för färdtjänsten till 

2018, har gjorts.  

Inget nytt om sambandscentralen.  

Sambandscentralen kvarstår som punkt på 

åtgärdslistan 

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(13) 
 Sammanträdesdatum  

 2017-05-23  

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 16   

Åtgärdslistan 

- Solweig tar kontakt med Gunilla Alm angående 

arbetsmiljön i skolan. Enligt Gunilla hålls  

gemensamma möten med tekniska utskottet och 

barn- och utbildningsnämndens utskott 

kontinuerligt, för diskussioner om bland annat 

ventilation och lokalvård i skolor och förskolor.  

- Logoped på distans är avtalsmässigt klart med 

Västerbottens län. Vissa tekniska problem finns 

men Skype kan användas. Per-Olof anser att 

problemet har lösts på ett utomordentligt sätt och 

ger eloge till samtliga inblandade.  

- Bankomat i Centrum, Solweig har mailat till 

centrumledningen utan att få svar. 

- Bänkar längs Stockholmsvägen (Västerängen), 

önskemål till gatu- och parkchefen. Bänkar kan 

ställas upp där det stått bänkar tidigare. 

- Den portabla hörselslingan avsedd för Borgen är 

ännu ej levererad till kontaktcenter i 

kommunhuset.  

- Kontaktpersoner LSS, några har anställts men 

det behövs fler. 

______________ 
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§ 17   

Övriga frågor 

Plan för full delaktighet  

Hur är planen för full delaktighet distribuerad till 

organisationerna? Thomas svarar att den finns på 

hemsidan. Det finns även en upptryckt version. 

Behov finns av tryck med text i större format 

enligt Solweig. Frågan om distribution av planen 

kan tas upp på föreningarnas ordförandemöte för 

att utröna hur stort antal som inte kan ta del av 

materialet på hemsidan. Planen finns ännu ej som 

talsyntes men ska tas fram, enligt 

kommunikationsenheten på kommunen. 

Nya parkeringsplatser 

Nya parkeringsplatser utanför Kapp-Ahl medför 

att de som är rullstolsburna eller framför rollatorer 

har svårt att ta sig fram. Syn på plats ska göras. 

Fokusgruppen 

Per-Olof informerar om teknikgruppen 

(Fokusgruppen) där han och Solweig är 

representanter. Just nu är gruppen vilande men 

kommer att fortsätta i ny form. Det finns behov av 

diskussion om tekniska lösningar.  

Seniorråd 

Polisen har ett seniorråd för diskussioner om 

säkerhet som HSO kan vara delaktig i vilket är ett 
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bättre forum än kommunens hälso- och 

trygghetsråd.  

Vikarier under sommaren 

Per-Olof undrar om personalfrågan under 

semestrarna är löst på socialförvaltningen. Thomas 

svarar att det är den, det kommer att finnas 

personal under hela semesterperioden bland annat 

genom att man täcker upp för varandra. 

Prislista för hemtjänsten 

Solweig efterfrågar prislista där de tjänster som 

hemtjänsten utför är specificerad. Information om 

avgifter finns på hemsidan ”Avgifter för 

äldreomsorg 2017”. Thomas skickar informationen 

till henne. 

Budget 2018 

Thomas redogjorde för budgeten 2018. Extra 

pengar har tilldelats för utökning av personal samt 

byggande av särskilt boende.  

______________ 

 


