
HÅBO 
Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2012-09-20 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Protokoll tört vid kommunala 
handikapprådets sammanträde 2012-09-20 

Tid och plats: 2012-09-20, Kommunhuset, Bålsta 

Närvarande ledamöter: 

Gunilla Gustavsson (S), Ordf. 

Solweig Lundkvist, SRF 

Per-OlofRenefalk, SRF 

Anita Rosen, DHR 

Jan-Olof Jigler, Diabetesföreningen i Håbo 

Håkan Igelström, RSMH 

Maude Cederholm, Anhörigföreningen i Håbo 
(t j änstgörande ersättare) 

Marie Nordberg (MP) 

Christian Ghaemi (MP) 

Antonio Lopez (S) 

Johan Tolinsson (S) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Gunilla Sege/mark, Astma och allergiföreningen 

Leif Carlsson, Elöverkänsligas förening 

ti<.:STERARE I 
-:ftJ 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2933 



HÅBO 
Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2012-09-20 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Nils-Ove Jonsson, Parkinsonsföreningen 

Liselotte Elg (M) 

Gunilla Alm (FP) 

Närvarande tjänstemän 

J onas Eliasson, sekreterare 

Thomas Brandell, socialchef 

Justerare 

Gunilla Segemark, Astma och allergiföreningen 

(~~~,~~~~ 
Gunilla Segemark, justerare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,2933 



r"ll W HÅBO 
KOMMUN 

Protokoll 
Datum 
2012-09-20 

Kommunala handikapprådet, KHR 

1.Val av justerare 

Rådet utser Gunilla Segemark till justerare 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen kompletteras med följande punkter under 
övriga frågor: 

- Räcke vid aulan i BCJF 

Servering vid Cafeet vid BCJF 

Skrivelse SRF 

- Stormöte 

Utbildningsdag 

Rådet godkämler dagordningen. 

3. Genomgång av föregående protokoll 

Rådet har inget att anmärka på det föregående 
protokollet. 

Protokollet läggs till handlingarna. 

4. Information från Pernilla Andersson, 
Centrumledningen. 

Punkten utgår då Pernilla Andersson fått förhinder. 
Rådet uppdrar till Solweig Lundkvist att återuppta 
kontakten med Pernilla och undersöka om hon kan 
återkomma på rådets sammanträde i december. 
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5. Remissvar - Hjälpmedelsriktlinjer 

Jan-Olof Jigler informerar Rådet om innehållet i det 
gemensamma remissvar på socialförvaltning förslag om 
hjälpmedelsriktlinjer som pensionärs- och 
handikapporganisationerna har sammanställt. 

I remissvaret understryker organisationerna framförallt 
att: 

- Det optimala tillvägagångssättet är att hjälpmedel för 
funktionsnedsatta skulle vara kostnadsfria. 

- Depositionsavgifter skulle kunna brukas som ett sätt för 
kommunen att hålla ner kostnader och få tillbaka 
hjälpmedel som inte längre behövs. 

- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte är en 
rättighetslag, men ger ändå kommunen möjlighet att 
tillämpa lagstiftningen mer eller mindre generöst. Därför 
bör den enskildes behov, och inte ekonomiska 
förutsättningar, vara avgörande för vilken hjälp han eller 
hon erhåller. 

- Riktlinjerna bör kompletteras med 
varseblivningshjälpmedel. Dessa fungerar fi:amförallt 
som stöd för personer som lider av olika grader av 
förvirringstillstånd, t.ex. demens, och gör det lättare att 
hitta dem om de skulle försvinna från sina bostäder. 

- De föreslagna kostnadsnivåerna för handdatorer och 
mobiltelefoner, på 600kr/halvår, bör sänkas eller helt tas 
bOli. 

En fråga ställs om kommunens kostnader rörande 
hjälpmedel för funktionsnedsatta. 
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Thomas Brandell informerar att det handlar om ungefär 
1,5 miljoner kr per år. 

Rådet beslutar att godkänna remissvaret och vidaresända 
det till socialnämnden. 

6. Remissvar - Biståndsbedömning 

Socialnämnden beslutade 2012-06-13 att skicka 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse gällande riktlinjer 
för biståndsbedömning till KHR och KPR. 

Pensionärs- och handikappsorganisationerna har 
sammanställt ett gemensamt remissvar. 

I remissvaret understryker organisationerna framförallt 
att: 

- Socialförvaltning bör använda de definitioner av 
funktionsnedsättning och funktionshinder som finns 
tillgängliga i Socialstyrelsens termbank. 

- Ledsagning bör vara kostnadsfri. Detta har både KHR, 
KPR och SRF framhållit i tidigare skrivelser. 

- De anhörigas engagemang kring en brukare tas till vara 
av socialtjänsten. Riktlinjerna föreslås därför 
kompletteras med en skrivelse som ytterligare lyfter fram 
de anhörigas roll och rättigheter i biståndsprocessen. 

- Ekonomiska besparingar och tidschabloner inte får 
ligga till grund för en försämring av omsorgen i 
kommunen. 

Jan-Olov Jig1er lyfte också fram vissa oklarheter i 
datumstämplingen av socialförvaltningens interna 
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styrdokument. Detta berodde på tekniska fel och har nu 
åtgärdats av förvaltningen. 

Thomas Brandell meddelar att de båda remissvaren 
kommer att behandlas på Socialnämndens sammanträde 
den 2 okt. 

Rådet beslutar att godkänna remissvaret och vidaresända 
det till socialnämnden. 

7. Hanteringen av HSO Håbos 
föreningsbidragsansökan 

Jan-Olof Jigler informerar rådet om en återkommande 
problematik rörande HSO ansökan om föreningsbidrag. 

Under 2011 ansökte HSO om ett föreningsbidrag för sin 
verksamhet och fick det beviljat efter några 
administrativa vändor på bildningsförvaltningen. 

Problemet kring HSOs ansökan var att HSO är en så 
kallad paraplyorganisation -det vill säga en förening 
bestående av flera föreningar. Bidrag för denna typ av 
verksamhet stöds inte av det nuvarande regelverket för 
föreningsbidrag i kommunen. 

Inför detta års ansökning så påpekade därför HSO denna 
problematik för Bildningsnämnden i ett brev som 
skickades i början på året. Detta brev är fortfarande 
obesvarat och HSO är bekymrade över situationen. 

Rådet beslutar att framställa till kommunstyrelsen att 
tillsammans med bildningsnämnden lösa frågan. 
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Thomas BrandelI och Jonas Eliasson åtar sig att kontakta 
bildningschefen Hans Elmehed för att påtala och försöka 
lösa problemet. 

8. Otydlig information på kommunens hemsida 

Punkten utgår då den i sak klarades upp i och med 
redovisningen av remissvaret i punkt 6. 

9. Utrustning till föreningarnas hus 

Nils-Ove Jonsson informerar om vissa delar av 
föreningarnas hus har rustats upp. Dock saknas 
fortfarande tekniska utrustningar och hjälpmedel som 
t.ex. digital projektor med duk. Lokalen saknar även 
automatiska dönöppnare. 

Det finns inte heller någon hörslinga i rotundan, även om 
en portabel sådan ska kunna gå att hyra av 
bildningsförvaltningen. 

I dagsläget så måste också föreningarna själva lära sig 
hur man slår på och av elen, via en el-station. Vilket kan 
vara svårt när man lider aven funktionsnedsättning. 

Vid flera tillfållen har också städningen av lokalerna 
varit eftersatt. 

Allt detta gör att föreningarnas hus fortfarande inte är 
fullt tillgängligt för alla kommunens medborgare. 

Rådet beslutar att vidaresända infonnationen till 
kommunstyrelsen och till bildningsnämnden. 

Rådet beslutar även att be bildnings förvaltningen utse en 
tjänstemannarepresentant att deltaga på rådets möten. 
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10. Framtidens föreningarnas hus. 

Handikapporganisationerna vill understryka vikten av att 
kommunen i sin samhällsplanering inte glömmer bort att 
även planera för bättre och mer tillgängliga 
föreningslokaler. 

Det finns i dagsläget ca. 150 aktiva föreningar i Håbo, 
och önskar kommunen bibelhålla dagens starka 
föreningsliv så måste man tillgodose deras lokalbehov på 
ett bättre sätt. 

Frågan är extra aktuell med tanke på den nya 
centrumplanen som funnits ute på samråd i kommunen. 

Christian Ghaemi informerar om att det finns tankar på 
att inrätta ett nytt "Möjligheternas hus" i samband med 
byggandet av det nya centrumet. Detta skulle mycket väl 
kunna fungera som ett framtida föreningshus. Dock 
understyrker Christian att "Möjligheternas hus" befinner 
sig i planeringsfasen. 

Rådet beslutar att vidaresända infonnationen till 
kommunstyrelsen. 

11. Bänkar utanför ICA i centrum - en 
tillgänglighets fråga 

Solweig Lundkvist informerar om att hon kontaktat 
centrumledningen och framfört en önskan om fler bänkar 
i Centrum, framförallt utanför rCA. 

Centrumledningen låter meddela att i dagsläget så finns 
det inga mer bänkar att ställa fram, utan nya måste 
beställas. Detta kan genomföras först efter samtal med 
butikerna. 
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Rådet beslutar att frågan får stå kvar på åtgärdslistan. 

12. Vad händer i förvaltningarna beträffande plan 
för full delaktighet? 

Thomas Brandell informerar om att planen för full 
delaktighet har tagits upp på ledningsgruppen, och att 
förvaltningschefema har i uppdrag att lämna över en 
sammanställning av sina förvaltningars framtida arbete 
till Thomas under hösten. 

Thomas delade även ut ett förslag på en 
"populärupplaga" över plan för full delaktighet som 
sammanställts av socialförvaltningen. Rådets 
medlemmar erbjuds lämna synpunkter på dokumentets 
utfornming till socialförvaltningen fram till den 31 
oktober. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

En fråga uppkommer om huruvida en tjänst som ansvarar 
för planens implementering har inrättats av kommunen. 
Thomas meddelar att så inte är fallet. 

Rådet önskar att frågan om en sådan tjänst kommer att 
inrättas besvaras vid nästa sammanträde. 

14. Kommunens framförhållande beträffande LSS
boende 

Jan-Olof Jigler informerar om en oro som framförts av 
bland annat organisationen Föräldrar i samverkan , 
gällande det ökade behovet av LSS-bostäder i 
kommunen. 
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Thomas Brandell informerar att lO-tal nya LSS
lägenheter kommer att imättas på Dalvägen under 2013. 
Dessa bedöms täcka kommunens behov fram till 2015 då 
ett nytt gruppboende planeras. 

Generellt sätt är det svårt för mindre kommuner så som 
Håbo att ha ett bestånd av LSS-bostäder som matchar 
efterfrågan i kommunen. Oftast hamnar kommunen i en 
situation där man antingen har för många bostäder eller 
för få. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

15. Information från socialförvaltningen 

Sjövägen 

Gruppbostaden på Sjövägen ska rivas och det ska byggas 
en ny sådan. Upphandlingen av byggentreprenör har 
överklagats och måste nu göras om. Det innebär att 
inflyttningen till det nya boendet förhoppningsvis kan 
ske under 2014. 

Avtal dagligverksamhet 

Avtalet mellan kommunen och den privata entreprenör 
som tillhandahåller daglig verksamhet löper ut 2013. En 
ny upphandling ska därför genomföras. 

Socialförvaltningen har gjOli den samlade bedömningen 
att om verksamheten bör fokusera på de grupper där 
socialnämnden har en skyldighet att erbjuda sådana 
insatser, dvs. personer som tillhör personkretsen för LSS 
och psykiskt funktionshindrade. 
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Solängen 

Det nya äldreboendet vid Solängen kommer att slå upp 
portarna i börj an på 2013. En ny enhetschef är rekryterad 
och det kommunala pensionärsrådet har varit delaktiga i 
rekryteringsprocessen. 

Allergibekymmer på Pomona 

Nya allergibekymmer kopplade till mattor har uppdagats 
på vissa avdelningar på Pomona. Dessa måste nu saneras 
av Håbohus. Avlastningsboende blir Solängen. 

Värdegrundsgarantier 

Socialförvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa så 
kallade värdegrundsgarantier. Värdegrundsgarantier 
skulle kumla infatta många av socialnämndens 
verksamheter, men kommer initialt att behandla 
äldrevården. 

I arbetet med värdegrundsgarantierna kommer 
förvaltningen bland annat att besöka Nykvarns kommun, 
som kommit långt i sitt arbete med att skapa en 
kommunal värde grund som har brukaren i fokus. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

16. Information från miljö- och teknikförvaltningen 

Christian Ghaemi informerar från miljö- och 
tekniknämnden eftersom tjänstemännen från 
förvaltningen fått förhinder. 

Hälsans stig 
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Miljö- och tekniknämnden har givit ett uppdrag till 
miljö- och teknikförvaltningen om att undersöka 
möjligheterna att inrätta en så kallad "Hälsans stig" i 
kommunen. 

Nämndsbudget 

Christian informerar om att nämnden arbetar hårt för att 
få budgeten att gå ihop. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

17. Åtgärdslistan 

Handikapparkeringar 

Nils-Ove Jonsson meddelar att han och Arne Andersson 
fortsätter sitt arbete med att inventera behovet av 
parkeringsp latser . 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Allergisäkrade avdelningar vid kommunens äldreboende 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på åtgärdslistan . 

Belysning avfartsväg 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Avtal om hörselslingan 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Tillgänglighet, Bälsta hälsocenter 

Arbetet pågår. 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 
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RSMH och lokalen vid stockholmsvägen 

Håkan Igelström låter meddela att brukandet av lokalerna 
nu fortskrider konfliktfritt. Allting fungerar bra. Han har 
dock fortfarande inte blivit kontaktad av 
bildningsförvaltningen som utlovats. 

Rådet beslutar att punkten ska strykas från åtgärdslistan. 

Övergångstället vid Lidl 

Har fortfarande inte åtgärdats. Christian hänvisar till 
nämndens budgetbekymmer men lovar att kolla upp 
frågan. 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Avlastningsplats, Solängen 

Rådet beslutar i och med Thomas Brandells redogörelse 
om LSS-bostäder att punkten ska strykas från 
åtgärdslistan. 

Parkbänka~ Mansängen 

Rådet konstaterar att parkbänkar numera finns utställda 
vid Mansängen. 

Rådet beslutar att punkten ska strykas från åtgärdslistan. 

Liften i varmvattenbassängen 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Bänkar i Bälsta centrum 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Rapport o arbetet med/ull delaktighet 

~1~1j eL 
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Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Inventering av enkelt avhjälpta hinder 

Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

18. Övriga frågor 

Räcke i aulan vid BCJF 

Rådet vill uppmärksamma kommunen på att det saknas 
ett ledräcke på vänster sida av salen. 

Rådet beslutar att frågan ska sättas upp på åtgärdslistan. 

Servering i BCJF 

För närvarande finns det ingen möjlighet att använda 
cafeet i BCJF vid självservering för de föreningar som 
hyr lokaler i huset. 

Rådet beslutar att frågan ska sättas upp på åtgärdslistan. 

Skrivelse SRF 

Solweig Lundkvist visar två skrivelser från Synskadades 
riksförbund, gällande arbetsmarknadsåtgärder riktade 
mot funktionshindrade. 

Rådet beslutar att skrivningarna tas upp som en enskild 
punkt på nästa sammanträde. Skrivningarna bifogas 
protokollet. 

Stormöte 

Jan-Olof Jigler informerar rådet om HSO Håbos 
stundande stormöte som kommer att äga rum i 
kommunhuset, mellan kl 18:30-21 :00, den 26 september. 
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Bland annat så kommer Ingrid Burman HSO Riks. att 
tala. 

Utbildningsdag 

Solweig Lundkvist efterfrågar ett mer specifikt datum för 
Rådets gemensamma utbildningsdag. 

Rådet beslutar att uppdra Solweig att undersöka 
möjlighetema att genomföra en halvdag under vecka 47 
eller 48. 
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Bilaga: Åtgärdslista KHR 2012-09-20 

Ärende Ansvarig Atgärd 

HandikapparkeringaT inom Utreds om det kan lösas inom 
kommunen kommunens mark 

Arne 

Allergisäkrade avdelningar Thomas Finns med vid arbetet inför 
i kommunens äldreboende. Brandell uppförande av nytt 

äldreboende 

Belysning avfartsväg Arne Avvaktar detaljplan 

Avtal om hörselslingan Annette Skriva avtal tillsammans med 
receptionen 

Tillgänglighet, Bålsta Arne Att undersöka möjligheten till 
hälsocenter att tillgänglighetsanpassa 

vägen vid hälsocentret 

Övergångstället vid Lidl Arne Flytta övergångställe samt 
förse med ljud och ljussignal. 

Liften i Miljö- och Se över liften i 
varmvattenbassängen teknikförvalt varmvattenbassängen. Om 

nmgen problemen inte går att lösa 
beställa en ny. 

Bänkar i Bålsta Centrum Solweig Höra med representanter från 
Lundkvist centrumledningen om det går 

att ställa ut fler bänkar. 

Rapport om arbetet med Nämnderna Kontinuerlig information från 
Full delaktighet kommunen till rådet arbetet 
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med "Full delaktighet" 

Inventering av enkelt Miljö- och En genomförd inventering av 
avhjälpta hinder tekniknänmd enkelt avhjälpta hinder i 

kommunen presenteras. 

Räcke i Aulan, BCJF Bildningsnä 
mnd och 
miljö- och 
tekninknänm 
d 

Servering i BCJF Bildningsnä 
mnden 
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