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Tid och plats Kl. 15:00 onsdagen den 14 mars 2018, 

Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Deltagare 

 

 

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Lisbeth Bolin (C) 

Gunilla Alm (L) 

Solweig Lundkvist, HSO/SRF, ordförande 

Per-Olof Renefalk, SRF 

Lars Enkvist, Parkinson  

Anita Rosen, SRF 

Nils-Ove Jonsson, Parkinson 

Lill Pettersson, Anhörigförening 

 

Ersättare Agneta Hägglund (S) 

Maria Annell (S) 

Helene Cranser (S) 

Lillemor Andersson, Parkinson  

Anita Jonerin, Diabetesföreningen 

John Källander, Diabetesföreningen 

Tommy Granberg, Strokeföreningen 

Elisabeth Härlin, Anhörigföreningen  
 

Tjänstemän Thomas Brandell, förvaltningschef 

Tina Tiefensee, ombudsman för äldre och 

funktionsnedsatta 

Clara Thorgren, mötessekreterare   
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Justering  

Justerare Solweig Lundkvist 

Tid och plats Kl. 13.00 tisdagen den 20 mars 2018, 

kommunkontor 

Justerade 

paragrafer 

§§ 1-11 

  
  
Underskrifter  

Sekreterare    

Clara Thorgren   

Ordförande    

Liselotte Grahn Elg  

Justerare   

Solweig Lundkvist 
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§ 1   

Mötets öppnande  

Sammanfattning  

Mötet öppnas och närvaro kontrolleras. Solweig 

Lundkvist (HSO/SRF) utses till justerare. 

Dagordningen fastställs med följande tillagda 

frågor: 

 

RSMH   

Hörselslingan  

UL busschaufförer    

Pengar till anhörigföreningar 

Hiss i centrum  

Information i Bålsta Upplands-Bro Bladet  

Hjälp vid rehabbassängen 

Hemställan, plogning av ramp till Borgen 
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§ 2   

För yttrande: Upphävande av subventionering 

av taltidningsprenumerationer 

Kommunala handikapprådets yttrande 

Kommunala handikapprådet anser att 

kommunstyrelsen bör besluta att inte bevilja 

ersättningskostnad för nytillkomna privatpersoners 

prenumerationer av Enköpingspostens taltidning. 

De prenumerationer som betalas i dagsläget bör 

kvarstå tillsvidare.  

Sammanfattning  

Som enda kommun i landet har Håbo kommun 

betalat privatpersoners taltidningsprenumerationer 

av Enköpingsposten sedan 1993. Beslut togs i 

Kultur- och fritidsnämnden att även under 1996 

erbjuda kommunens synskadade prenumeration på 

Enköpingspostens radiotaltidning. Beslutet innebar 

att kommunen betalade prenumerationsavgift för 

1996.  

Därefter finns inget beslut på att kommunen ska 

betala dessa prenumerationer. Av oklar anledning 

har dessa fakturor fortsatt komma till kommunen 

som också fortsatt betala dem. 

Det ursprungliga beslutet togs för att kunna sprida 

kommunal information till synsvaga. Internet 

fanns inte utan kommunal information spreds 

genom manuell inläsning. Det ansågs bli billigare 

att betala tidningsprenumerationer till synsvaga än 
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att ha personal anställd för inläsning. Den tekniska 

utvecklingen har gjort att kommunal information 

numera finns tillgänglig via talsyntes på 

kommunens webbplats. Det finns också många 

andra hjälpmedel som läser upp tryckt text. 

Under 2017 genomfördes projektet ”Alla kan läsa 

och hör sen” med syfte att öka kunskapen och 

kännedomen om tillgängliga medier inklusive 

dagstidningar som taltidning hos förmedlare på 

bibliotek i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län. 

Varje deltagande bibliotek har fått två 

taltidningsprenumerationer vardera. Det innebär 

att man numera kan både läsa och lyssna på bland 

annat Enköpings-Posten på Håbo bibliotek.  

Projektet ”Alla kan läsa och hör sen” avser att 

fortsätta under 2018 bland annat med syfte att öka 

antalet taltidningsläsare. Detta kan komma att öka 

antalet gratis prenumerationer och därmed öka 

kostnaderna för Håbo kommun. 

Med anledning av ovanstående föreslår 

avdelningen Kultur och Livsmiljö att kommunen 

inte ska fortsätta stå för kostnaden till 

prenumeranter. Men att de som kommunen i 

dagsläget betalar prenumeration för kan kvarstå 

under 2018. 

Beslutet innebär således att inga nytillkomna 

taltidningsprenumeranter kommer att ersättas av 

avdelningen Kultur och Livsmiljö i Håbo kommun 
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och att inga taltidningsprenumerationer ersätts av 

Håbo kommun från 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-12 

Informationsskrivelse daterad 1996-01-24, 

diarienummer 1995/159   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 3   

Bistånd/Kostnad/Broschyr 

Sammanfattning  

Deltagare på rådet ställer en fråga om bistånds- 

och kostnadsbedömning. När människor tar det av 

sin biståndsbedömning, får denne endast veta antal 

timmar inte kostnaden, kan kommunen skicka med 

en kostnadsbedömning?  

Förvaltningschefen svarar på frågan, den som 

fattar biståndsbeslutet vet timantalet men inte vad 

det kommer att kosta. Det är sedan 

avgiftshandläggaren som fattar beslut om avgiften. 

Varför människor först delges 

biståndsbedömningen är för att insatser ska kunna 

komma igång fort. Förvaltningschefen informerar 

om att ett arbete med att förbättra information ska 

sättas igång.  
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§ 4   

Sparbanken/Turnummer  

Sammanfattning  

Synskadade har problem att ta sig fram i 

Sparbankens nya lokaler. Både numren på rummen 

och turnummer på skärmar är svåra att se.  Vice 

ordförande Solweig Lundkvist har talat med 

Sparbanken om problematiken. Sparbanken ska 

samla personalen och diskutera hur turnumren kan 

tydliggöras.  

Information kommer från Solweig till 

protokollet.  
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§ 5   

Färdtjänstupphandling 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om att en 

färdtjänstupphandlingsprocess är påbörjad, avtalet 

med Bålsta Taxi löper ut under hösten. Rådet 

påpekar vikten av krav på referenser i 

förfrågningsunderlaget. Förvaltningen har bjudit in 

pensionärsrådets-och handikapprådets 

arbetsutskott för att informera om innehållet i 

uppdraget den 26 mars.  

Deltagare på rådet ställer fråga om uppföljning av 

färdtjänsten. Förvaltningschefen informerar om att 

kvalitetsmässig uppföljning ges av dem som 

nyttjar färdtjänsten. Agneta Hägglund (S) påpekar 

vikten av att kvalitetsuppföljningar görs, samt 

utvärdering av hur skolskjutsarna fungerar.  

Rådet lyfter problematiken om sjukresor med bilar 

från Uppsala. Agneta Hägglund (S) och 

ordförande Liselotte Grahn Elg (M) ska lyfta 

problematiken med Region Uppsala.  
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§ 6   

Planen full delaktighet 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om att utredning 

pågår. Till rådets majsammanträde kommer 

förvaltningschefen redovisa vad som hittills har 

gjorts och uppnåtts.  
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§ 7   

Äldreomsorgens framtid  

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om det svåra 

rekryteringsläget vilket ställer krav på kvalitet och 

på Håbo kommun som arbetsgivare.  

Det finns behov av verksamhetsutveckling, bland 

annat finns önskemål om att få ett närmre 

ledarskap, mindre enheter som man ansvarar för. 

Beslut har också fattas om att starta ett 

autismcenter. 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Lisbeth 

Bolin (C) informerar kort om arbetet med 

äldreplanen och vill gärna ha synpunkter.  
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§ 8   

Föreningslokaler  

Sammanfattning  

Deltagare på rådet frågar var alla små föreningar 

ska hålla hus, påpekar brist på lämpliga lokaler?  

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) är medveten 

om problematiken och informerar om 

helhetsgreppet som är på gång. Att utreda framtida 

lokalbehov kan komma att göras som en del i 

framtagandet av en kultur- och fritidspolitisk plan. 

Helhetsgreppet gör att synergier uppnås.  

 

 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(18) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-03-14  

Kommunala 
handikapprådet 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 9   

Åtgärdslistan  

Sammanfattning  

Arbetsutskottet går igenom åtgärdslistan daterad 

2018-02-28 

Följande ärenden läggs till: 

RSMH   

Hörselslingan  

UL busschaufförer    

Pengar till anhörigföreningar 

Hiss i centrum  

Information i Bålsta Upplands-Bro Bladet  

Hjälp vid rehabbassängen  

Hemställan, plogning av ramp till Borgen 
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§ 10   

Trafiksäkerhetsråd  

Kommunala handikapprådets yttrande 

Kommunala handikapprådet föreslår att 

kommunstyrelsen ska undersöka möjligheterna att 

inrätta ett trafiksäkerhetsråd i närtid.  

Sammanfattning  

Det har framkommit önskemål om ett 

trafiksäkerhetsråd. Deltagare på rådet informerar 

om tidigare trafiksäkerhetsråd, och ser behov av 

trafiksäkerhetsråd i likhet med kommunens övriga 

råd. 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) anser att det 

är ett bra förslag med tanke på alla byggnationer 

som är på gång.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 11   

Övriga frågor/ärenden 

Sammanfattning  

RSMH  

Ordförande meddelar att fastighetschefen söker 

RSMH med anledning av ny lokal.  

Hörselslingan  

Deltagare informerar om att senast hörselslingan 

lånades, var den urladdad och delar saknades. 

Hörselslingan är tung och svår att hantera för 

många. Deltagare önskar att få den transporterad 

och uppmonterad.   

Förvaltningschefen har pratat med Kontaktcenter 

och vaktmästeriet om hur kommunen ska kunna 

garantera att hörselslingorna fungerar. En rutin ska 

upprättas, frågan om att leverera och uppmontera 

tar förvaltningschefen med sig.  

UL  

Deltagare på rådet informerar utskottet om att 

UL:s busschaufförer inte behöver hjälpa till med 

att få upp rullatorer på bussarna, deltagaren undrar 

om rådet kan tillskriva eller lyfta problematiken 

som kan uppstå med UL. Ordförande tar med 

frågan till samrådet.  

Pengar till anhörigföreningar  

Deltagare på rådet berättar att utan avsatta pengar 

från staten skulle anhörigföreningar stanna av. Har 
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kommunen avsatt några pengar för anhöriga? 

Förvaltningschefen informerar om 

anhörigkonsulent och gratis avlastning de tio 

första timmarna. Frågan om anhörigpeng har 

diskuterats men inte kunnat prioriteras, men kan 

tas med i kommande budgetarbete, likaså rådets 

önskemål och fler fria timmar.  

Hissdörrarna i centrum  

Deltagare önskar att stängningstiden för 

hissdörrarna i Bålsta centrum förskjuts. 

Ordförande tar med frågan till Grosvenor.  

Information i Bålsta Upplands-Bro Bladet 

Deltagare på rådet önskar att föreningarna ska dela 

mer information.  

Hjälp vid rehabbassängen och dusch 

Deltagare på rådet önskar att hjälp ska kunna 

erbjudas vid rehabbassängen. Förvaltningschefen 

ska se över möjligheterna. 

Hemställan  

Deltagare informerar om att rampen till Borgen 

plogas igen av plogbilarna, det går inte att ta sig 

upp för den. Önskar att rampen plogas. Ordförande 

kontaktar gatu- och parkenheten.    


