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Tid och plats Kl. 15:00 onsdagen den 24 oktober 2018, 

Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

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 

Gunilla Alm (L) 

Övriga  

närvarande 

 

Ersättare 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, socialchef 

Christina Tienfensee Luning, ombudsman för äldre och 

funktionsnedsatta 

Clara Thorgren, sekreterare 

Suzanne Linde, demensteamet  

Alexandra Höglund, bostadsanpassningshandläggare 

Anna Lena Bäckvall Hallin, samverkansstrateg 
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Justering  

Justerare Nils-Ove Jonsson  

Tid och plats Kl. 13:00 fredagen den 9 november 2018, 

Övergransalen 

Justerade 

paragrafer 

§ 58-71 

  
  
Underskrifter  

Sekreterare    

Clara Thorgren   

Ordförande    

Liselotte Grahn Elg  

Justerare   

Nils-Ove Jonsson  
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§ 58 Dnr 62733  

Mötets öppnande  

Sammanfattning  

Mötet öppnas och ordförande lämnar ordet till 

kommundirektör Tobias Arvidsson som presenterar sig. 

Kommunala handikapprådet utser Nils-Ove Jonsson till 

justerare av dagens protokoll och fastställer 

dagordningen med följande tillägg: 

- Trafiksäkerhetsråd 
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§ 59 Dnr 62736  

Information från demensteamet 

Sammanfattning  

Suzanne Linde från demensteamet informerar om teamet 

och dess verksamhet.  

Demensteamet har funnits i 4 år och ska stötta personer 

med demenssjukdom genom hela vårdkedjan. Teamet 

består av arbetsterapeut och sjuksköterska.Teamet 

samarbetar med minnesmottagning, vårdcentraler, 

frivilligverksamhet, ombudsman för äldre och 

funktionsnedsatta samt anhörigkonsulent. Likaså 

samarbetar demensteamet med de olika boendena och 

hemsjukvården, samt utbildar och handleder personal.  

För närvarande har teamet ungefär 80 pågående ärenden, 

de flesta sjuka är över 70 år. Under sommaren har 

ärendemängden ökat. Stöd ges även till anhöriga, då hela 

familjen påverkas av sjukdomen. Demensteamet har ett 

demenscafé en gång i månaden för dem som berörs av 

demenssjukdom.  

Det är inte nödvändigt att ha fastställd diagnos för att ta 

kontakt med teamet, utan man kan kontakta även om 

man bara misstänker att man själv/en anhörig är på väg 

in i en demenssjukdom.   

Rådet ställer frågor till Suzanne Linde.  
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§ 60 Dnr 84636  

Information, bostadsanpassningshandläggare  

Sammanfattning  

Kommunens nya bostadsanpassningshandläggare 

Alexandra Höglund presenterar sig för rådet.  

Rådet hälsar Alexandra välkommen till Håbo kommun 

och ställer frågor om bostadsanpassning.  

Alexandra Höglund informerar bland annat om att 

samma lagar och regler gäller för hela landets 

bostadsanpassningshandläggare.  
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§ 61 Dnr 63024  

Information om inbjudan till 
frivilligorganisationerna 

Sammanfattning  

Thomas Brandell lämnar ut inbjudan till julfesten som 

hålls den 19 december för frivilligorganisationerna. Det 

kommer att bjudas på julbord på Fridegårdsgymnasiet.  
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§ 62 Dnr 62737  

Funktionsnedsatta och arbetsmarknaden  

Sammanfattning  

Samverkansstrategen Anna Lena Bäckvall Hallin 

informerar om hur det ser ut för funktionsnedsatta och 

arbetsmarknaden i Håbo kommun. Håbo kommun ligger 

högre än sverigesnittet vad gäller funktionsnedsatta 

inskrivna på arbetsförmedlingen som kommer ut på 

arbetsmarknaden eller i utbildning. Arbetsförmedlingen 

kan erbjuda, lönebidrag, stöd till personligt biträde, SIUS 

konsulent, arbetshjälp, arbetspsykolog, arbetsterapeut, 

synspecialist och dövkonsulent.  

Vecka 42 fanns det totalt 756 inskrivna på 

arbetsförmedlingen i Håbo kommun, varav 29 % av dem 

har en registrerad funktionsnedsättning.  
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§ 63 Dnr 62735  

Rekrytering förvaltningschef  

Sammanfattning  

Ordförande informerar om att rekryteringen av 

socialchef börjar närma sig sitt slut, kontrakt skrivs inom 

kort. Thomas Brandell gör sin sista arbetsdag som 

socialchef den 28 februari 2019.  
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§ 64 Dnr 84637  

Rapport E-on efter strömavbrottet 

Sammanfattning  

Socialchef Thomas Brandell informerar om att möte 

skett med Eon efter det långvariga strömavbrottet i 

augusti. Eon informerade om att felet den gången låg i 

Vattenfalls nät, vilket medförde att Eon inte själva kunde 

göra något åt situationen. Eon bedömer att risken finns 

att det blir fler snarare än färre avbrott i området 

framöver, beroende på många pågående byggprojekt som 

gör att man riskerar gräva sönder ledningar.  

Vård- och omsorg ska ordna reservsimkort som inte går 

på samma master som kommunens ordinarie leverantör 

för att ha beredskap när telefonin går ner. En 

kopparledningstelefon har också kopplats in på Pomona. 

Håbohus håller därutöver på att koppla in reservaggregat 

med full kapacitet på äldreboendena. 

Rådet diskuterar om information från MSB bör finnas i 

kommunhuset.  
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§ 65 Dnr 2018/00577  

Revidering av reglemente för kommunala 
handikapprådet (KHR), trafiksäkerhetsfrågor 

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod har kommunala handikapprådets 

reglemente setts över. Den huvudsakliga förändringen i 

reglementet är den som tidigare diskuterats i rådet, där 

antalet sammanträden utökas till tre per termin och 

arbetsutskottet ersätts med ett presidium som 

sammanträder vid behov. Därutöver föreslås rådet inte 

längre innehålla några representanter för bygg- och 

miljönämnden, då detta inte bedöms nödvändigt när det 

är kommunstyrelsen som ansvarar för plan- och 

exploateringsfrågorna.  

I övrigt har vissa omstruktureringar och redaktionella 

korrigeringar av dokumentet gjorts, men dessa påverkar 

inte dess innehåll.  

Rådet har nu möjlighet att yttra sig över det föreslagna 

reglementet innan det går vidare för politiskt beslut. Ett 

eventuellt yttrande ska vara kommunstyrelsens kansli 

tillhanda senast i samband med kommunala 

handikapprådets sammanträde 2018-10-24 och kan 

antingen lämnas in skriftligt eller tas till protokollet.  

Rådets synpunkter: 

Under punkten allmänt ska skrivning från nuvarande 

reglemente kvarstå.  

Vad gäller nämndernas representation önskas följande: 

kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, tekniska 

nämnden, barn- och utbildningsnämnden.  
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Trafiksäkerhetsråd lyftes som en övrig fråga och 

diskuteras under denna punkt.  

 

Ordförande lämnar förslag på upplägg för att hantera 

trafiksäkerhetsfrågor. Rådet accepterar att 

trafiksäkerhetsfrågor lyfts som stående punkt på rådet 

istället för att i dagsläget inrätta ett trafiksäkerhetsråd. En 

utvärdering ska göras under vår/sommar 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Brev 2018-10-03 

Förslag till nytt reglemente 
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§ 66 Dnr 2018/00817  

Sammanträdestider råd 2019 

Sammanfattning  

Förslag på sammanträdestider presenteras och accepteras 

av rådet: 

Dag   Datum Tid 

Tisdag   22 januari  14.00-16.00 

Tisdag   12 mars 14.00-16.00 

Tisdag   14 maj 14.00-16.00 

Tisdag   27 augusti  14.00-16.00 

Tisdag   1 oktober  14.00-16.00 

Tisdag   3 december  14.00-16.00 
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§ 67 Dnr 62738  

Delårsbokslut 

Sammanfattning  

Thomas Brandell informerar om att delårsbokslut för 

augusti har presenterats på vård- och omsorgsnämndens 

sammanträde. Nämnden prognostiserar ett totalt 

underskott vid årets slut på 2,4 mnkr. Underskott 

prognosticeras på kommunal hemtjänst och LSS. Dock 

köps mindre hemtjänst än vad man budgeterat för, vilket 

genererar ett överskott.  
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§ 68 Dnr 2018/00705  

Budget år 2019, plan år 2020-2021 

Sammanfattning  

Håboalliansens, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 

budgetar presenteras.  

Ordförande informerar kort om vad som ligger i budget.  

 

Vice ordförande informerar om synpunkter som 

inkommit om att kostnaden för trygghetslarm eventuellt 

ska tas tillbaka. 

 

Rådet lämnar synpunkter på budgeten som vård- och 

omsorgsnämndens ordförande tar med sig.  

Beslutsunderlag 

Håboalliansens budgetförslag 2019 

Socialdemokraternas budgetförslag 2019 

Vänsterpartiets budgetförslag 2019 
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§ 69 Dnr 2018/00433  

Åtgärdslista, kommunala handikapprådet  

Sammanfattning  

Rådet går igenom åtgärdslistan och följande ändringar 

görs:  

180228- Hörselslingan, stryks från listan, vice 

ordförande har hanterat problematiken genom att slingan 

numera finns permanent i SRF möteslokal.  

182508- Trafiksäkerhetsråd, stryks från listan, frågan 

kommer hanteras som stående punkt på rådets 

kommande sammanträden. 

180912- Bostadsanpassning, stryks från listan, 

handläggaren har besökt rådet.  

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(20) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-24  

Kommunala 
handikapprådet 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 70 Dnr 85395  

Brev till UL, mjuka linjen  

Sammanfattning  

Förslag på brev till UL presenteras för rådet: 

Kommunala handikapprådet önskar ytterligare en 

hållplats för mjuka linjen i Bålsta. 

- Att möjliggöra en avstigning/påstigning vid Lidl.  

Detta med anledning av trafiksituationen på 

Stockholmsvägen. Det lämpligt att mjuka linjen svängde 

in på parkering vid Lidl och hade det som en extra 

hållplats. 

Inväntar er återkoppling.  

Rådet bestämmer att inte skicka brevet, frågan hanteras 

på annat sätt.   
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§ 71 Dnr 85396  

Brev till UL, fråga gällande reglemente  

Sammanfattning  

Förslag på brev till UL presenteras för rådet:  

Brev till UL, fråga gällande reglemente  

Det finns frågor angående tillgängligheten för 

funktionsnedsatta. 

Bakgrund 

Tidigare har UL tillställts denna tillgänglighetsfråga från 

Håbo kommun:  

En dam med rollator ville åka buss. Hon klarar själv inte 

att lyfta in sin rollator i bussen. Busschauffören menade 

att det inte ingår i hans uppgifter att hjälpa till med 

rollatorer eller rullstolar. Damen ringde senare till UL 

och fick samma svar. Jag kan dock inte hitta denna regel 

att chaufförerna inte kan hjälpa till i riktlinjerna? Vad 

gäller om jag som förflyttar mig med rollator eller 

rullstol vill åka buss med UL?  

Ordförande i kollektivtrafiknämnden svarade på den 

frågan enligt följande:  

Det finns inga uttalade eller skriftliga instruktioner för 

bussförare att hjälpa till att ta ombord hjälpmedel eller att 

assistera personer med funktionsnedsättning annat än när 

det gäller fastsättning av rullstolar. Men vi har heller inte 

något förbud mot att ge den hjälpen. Så idag är det upp 

till varje enskild förare. På de bussar som har 

anordningar som ramper och dylikt ska föraren använda 

dessa för att underlätta ombordstigning. 

I valrörelsen hade deltagare från handikapprådet 

möjlighet att ställa liknande fråga till Jenny Lundström 
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MP, som till svar läste ur reglementet att det visst finns 

skyldigheter att hjälpa funktionsnedsatta vid resa. 

Fråga från handikapprådet till UL:  

Med anledning av två helt olika svar på samma typ av 

fråga undrar vi: 

Vad är det som gäller för resande med UL som har 

funktionsvariationer och vilken hjälp kan dem förvänta 

sig av chaufför? 

Vi inväntar ert svar med förtydligande.  

 

Rådet bestämmer att sända brevet till UL.  

 


