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Tid och plats Kl. 14:00 tisdagen den 12 mars 2019, Övergransalen, 

Kommunhuset, Bålsta 

 

 

 

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), ordförande, Kommunstyrelsen  

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  

  Ersättare 

 

 

 

 

 

 

Övriga 

Elisabeth Härlin, Anhörigförening 

Lars Enkvist, Parkinson 

John Källander, Diabetes  

Anita Jonerin, Diabetes  

Barbro Säfsten, SRF 

Lars-Göran Bromander (S), Tekniska nämnden  

Eva Staake (S), Vård- och omsorgsnämnden 

 

Eva Arnemo, Upplandsstiftelsen § 19 

  
Tjänstemän Mats Ståhl-Elgström, förvaltningschef 

Clara Thorgren, sekreterare  

Jytte Rudiger, förvaltningschef § 21 

Hans-Martin Akleye, avdelningschef § 21 

Ulla Lindtroth Andersson, avdelningschef  § 20 

 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(19) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-03-12  

Kommunala 
handikapprådet 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Justering  

Justerare Per- Olof Renefalk  

Tid och plats Kl. 13.00 måndag den 18 mars 2019, kommunhuset 

Justerade 

paragrafer 

§§ 18-30 

  
  
Underskrifter  

Sekreterare    

Clara Thorgren   

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg   

Justerare   

Per-Olof Renefalk 
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§ 18 Dnr 62738  

Mötets öppnande 

Sammanfattning  

Mötet öppnas, upprop förrättas, rådet utser Per-Olof 

Renefalk (SRF) till justerare av dagens protokoll och 

fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Sjukresa upplevelse, trafiksäkerhetsråd, subventionerad 

mat för anställda, Akermodellen, anhörigkonsulent, 

utveckla åtgärdslistan.  
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§ 19 Dnr 62740  

Projektet FINA, Upplandsstiftelsen 

Sammanfattning  

Eva Arnemo från Upplandstiftelsen är inbjuden till 

dagens råd. Eva presenterar sig och informerar om 

Upplandsstiftelsen och projektet FINA (Folkhälsa i natur 

för alla). Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, 

friluftsliv och naturskola. Samarbetar med olika 

organisationer och har inget eget vinstintresse. Uppsala 

län är det geografiska området. Upplandsstiftelsen är en 

ideell förening med Region Uppsala och alla länets 

kommuner som medlemmar. Upplandsstiftelsen har fått 

ett utökat folkhälsouppdrag.  

 

Inom projektet FINA ska Upplandsstiftelsen till en 

början utveckla pilotmodeller för regelbunden fysisk 

aktivitet i natur för personer med rörelsenedsättning, 

kognitiva funktionsnedsättningar och 

autismspektrumtillstånd. Utveckla nätverket Samverkan 

för Tillgänglig Natur och ta fram mer anpassad 

information om besöksmål i naturen för personer med 

funktionsnedsättning. 

Önskar man delta i projektet går det bra att kontakta 

Upplandsstiftelsen.  
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§ 20 Dnr 63019  

Gatu- och parkchef bjuds in 

Sammanfattning  

Gatu- och parkchef är inbjuden till dagens råd. Ulla 

Lindroth Andersson informerar om trapporna mellan 

centrum och biblioteket. Vägen bredvid är breddad och 

asfalterad. Hon informerar om att önskemål om att 

trapporna skulle tagits bort inte nått fram. 

Rådet önskar att trapporna ska tas bort, ledamot från 

tekniska nämnden meddelar att detta ska följas upp i 

nämnden. 
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§ 21 Dnr 62734  

Förvaltningschef kultur- och fritid bjuds in 

Sammanfattning  

Förvaltningschef och avdelningschef på kultur- och 

fritidsförvaltningen är inbjudna till dagens råd. Jytte 

Rudiger och Hans-Martin Akleye informerar om 

planerna för en ny simhall. Medel är avsatta i budget för 

en förstudie som startar under våren. Under förstudien 

kommer dialog hållas med olika målgrupper. 

Handikapprådet önskar vara med i förstudien.  

Handikapprådet lyfter problematik med nuvarande 

simhall. En fortsatt dialog om problematiken kommer 

hållas mellan fritidschef och ombudsman.  
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§ 22 Dnr 88267  

Teknikprojekt digital utveckling: stående punkt 
hos KPR och KHR   

Sammanfattning  

Per-Arne Öhman (M) informerar om teknikprojektet 

Digital Utveckling och om vad som hittills gjorts, nu är 

projektgruppen vilande. Tre projektmedlemmar och 

förvaltningschef för socialförvaltningen kommer 

diskutera hur projektet kan utvecklas.  
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§ 23 Dnr 84356  

Presentation förvaltningschef 
socialförvaltningen  

Sammanfattning  

Nya förvaltningschefen för socialförvaltningen Mats 

Ståhl-Elgström presenterar sig för rådet. Mats kommer 

närmast från en tjänst på Knivsta kommun och har 

arbetat i över 30 år inom vård och omsorg.  

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(19) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-03-12  

Kommunala 
handikapprådet 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 24 Dnr 62739  

Brev till färdtjänstbrukarna 

Sammanfattning  

Vice ordförande väckte frågan, meddelar att brevet till 

färdtjänstbrukarna har skickats.  
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§ 25 Dnr 62736  

Beslut från vård- och omsorgsnämnden  

Sammanfattning  

Per-Arne Öhman (M) ordförande i vård- och 

omsorgsnämnden informerar om beslut från vård- och 

omsorgsnämnden. 

Fixartjänsten 

Förvaltningen meddelar att fixartjänsten nu är inrättad i 

Daglig verksamhet och kommer att vara igång till 1 

februari 2019. Fixar Robban har nu sin anställning hos 

Daglig verksamhet. Förvaltningen kommer att skicka ut 

information om hur fixaruppdraget är ordnat och att det 

fortsatt är gratis. 

Bemanningen i receptionen på Pomona 

Förvaltningen svarar att administratören som tidigare 

hade sin arbetsplats vid receptionen nu har flyttat till 

Landstingshuset. En anledning bland flera är att stärka 

upp och säkra avgiftshandläggningen. Både 

administratören och avgiftshandläggaren hade 

ensamtjänster och var därför mycket sårbara på många 

arbetsuppgifter. Förvaltningen har inte några planer på 

att bemanna receptionen på Pomona.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får 

i uppdrag att utreda vilka lösningar det finns och/eller 

möjligheter till att bemanna Pomona reception samt att 

en konsekvensbeskrivning tas fram.  

Trygghetslarm  

Per-Arne Öhman (M) informerar om nämndens 

remissvar gällande kompletterande utredning kring avgift 

för trygghetslarm. Nedan är ett utdrag från nämndens 

protokoll: 
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Beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens 

kompletterande kostnadsbedömning och överlämnar 

remissvaret till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning  

Vid sitt sammanträde den 10 december 2018 behandlade 

kommunfullmäktige frågan om huruvida 

trygghetslarmen ska avgiftsbeläggas. 

Kommunfullmäktiges beslut blev att återremittera 

ärendet till vård- och omsorgsnämnden för framtagande 

av en korrekt kostnadsbedömning. 

Förvaltningens beräkningar visar att en 

avgiftsbeläggning av trygghetslarmen skulle ge intäkter 

på helårsbasis mellan 621 tkr till 711 tkr. 

Att göra en mer exakt beräkning är inte möjligt då 

förvaltningen idag inte vet exakt hur många larmkunder 

som kommer att vara aktuella år 2019. Förvaltningen vet 

inte heller vilka larmkunder som kommer att vara 

aktuella och inte heller vilken ekonomisk situation dessa 

har. Förvaltningens bedömning är att beräkningen i 

tjänsteskrivelsen är den bästa uppskattning som kan 

göras av de beräkning intäkterna på helårsbasis vid ett 

beslut om avgift för trygghetslarm. 

Nämnden har i sin budget för år 2019 räknat in en intäkt 

för trygghetslarm. Om inte dessa medel kommer vård- 

och omsorgsnämnden till del så kommer motsvarande 

besparingar att behöva göras i nämndens verksamhet för 

att klara budgetram för år 2019.  

Anhörigkonsulent  

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden meddelar att 

pengar för anhörigkonsulent inte finns med i budget.  
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Rådets synpunkter  

Deltagare på rådet tycker att borttagandet av 

anhörigkonsulent och hanteringen av kostnad för larm 

inte har hanterats bra. 
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§ 26 Dnr 62735  

Samarbete polis socialtjänst 

Sammanfattning  

Deltagare på rådet informerar om att ett ökat samarbete 

har skett mellan polis och socialtjänst i Enköping. Vad 

görs i Håbo? 

Ordförande informerar dagsläget med ökad rondering, 

arbetet med belysning, arbetet i hälso- och 

trygghetsrådet, samt om samverkanöverenskommelsen 

med polisen som kommer beslutas om på 

kommunstyrelsens kommande sammanträde. 

Handikapprådet önskar att protokoll från hälso- och 

trygghetsrådet ska delges rådet samt pensionärsrådet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Sekreterare hälso- och trygghetsråd  
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§ 27 Dnr 2019/00104  

Brev till UL, fråga gällande reglemente  

Sammanfattning  

Handikapprådet noterar svaret från Region Uppsala, som 

är följande: 

Bussförare inom UL-trafiken har inga skyldigheter att 

lyfta eller vara behjälpliga med rullatorer eller rullstolar 

vid påstigning av fordon. Däremot ska de, på kundens 

begäran, fästa rullstolar till fordonens fästanordningar. 

Bussförarnas olika fysiska förmågor är orsaken till att 

deras åtagande inte breddats och ett sådant krav ska ses 

ur förarens arbetsmiljöperspektiv vilket omöjliggör 

kravställningen. Det finns dock inget hinder för 

bussförare att utifrån sin förmåga hjälpa kunder mer än 

de är skyldiga till, vilket många bussförare redan gör 

idag.  
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§ 28 Dnr 2018/00433  

Åtgärdslista, kommunala handikapprådet  

Sammanfattning  

Ordförande ska se över upplägget för åtgärdslistan. 

Inför kommande handikappråd önskas ett presidiemöte 

där detta ska vara en punkt.  

Att tjänsten anhörigkonsulent ska tillsättas, sätts på 

åtgärdslistan 

Brev upplevelse sjukresor, sätts på åtgärdslistan tills svar 

inkommit.  

180314 fler fria timmar finns med i budget och kan tas 

bort men inte anhörigpeng.  
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§ 29 Dnr 2018/00447  

Yttrande motion: Kostnadsfria resor för våra 
pensionärer 

Sammanfattning  

I en motion från Agneta Hägglund, socialdemokraterna, 

föreslås att Håbo kommun inför kostnadsfria resor under 

lågtrafik för samtliga kategorier pensionärer. Motionen 

har lämnats för yttrande till handikapprådet som lämnar 

följande synpunkter: 

Rådet uttrycker varken för eller emot motionens 

intentioner. Påpekar dock att hållplatserna inte alltid är 

tillräckligt tillgängliga.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansli  
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§ 30 Dnr 62731  

Övriga frågor 

Sammanfattning  

Sjukresor 

Vice ordförande läser upp brev som inkommit om 

sjukresesystemet.  

Handikapprådet översänder skrivelsen till 

regionfullmäktige samt till vård- och omsorgsnämnden.  

Trafiksäkerhetsråd  

Deltagare på rådet undrar hur det går med 

trafiksäkerhetsråd. Ordförande informerar om vad rådet 

bestämt. Rådet bestämde 2018-10-24 § 69 följande: 

Trafiksäkerhetsråd, stryks från åtgärdslistan, frågan 

kommer hanteras som stående punkt på rådets 

kommande sammanträden. 

Subventionerad mat 

Vice ordförande ställer frågor om subventionerad mat till 

anställda. Ordförande informerar om dagsläget och om 

att utredning pågår.  

Akermodellen, punkten hanteras senare.  

 

 
 
 
 


