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1. Val av justerare 

Rådet utser Per-Olof Rene falk till justerare. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen kompletteras med följande punkter 
under övriga frågor: 

- Konferens om Full delaktighet den 30 januari 
2013 

- Vikten av att åtgärdslistan är tydlig 

Rådet godkänner dagordningen. 

3. Genomgång av föregående protokoll 

Rådet har ingenting att anmärka på det föregående 
protokollet. 

Rådet beslutar att protokollet läggs till 
handlingarna. 

4. Information: Karl-Axel Boström ersätter 
Sven Rosendahl som ersättare för Miljö- och 
tekniknämnden 

Rådet beslutar att notera informationen och hälsar 
Karl-Axel Boström välkommen. 
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5. Hanteringen av bidrags ansökan 2012 

Pernilla Maxe-Nordemark, kulturassistent vid 
kultur och fritidskontoret, informerar om 
bildningsforvaltningens hantering av HSO:s 
bidragsansökan for 2012 och den problematik som 
uppstått kring denna. 

Problematiken kring handläggningen av HSO:s 
bidragsansökan bottnar i att Håbo kommuns nu 
gällande regelverk for föreningsbidrag inte kan ta 
hänsyn till det faktum att HSO är en 
paraplyorganisation med flera olika 
handikapporganisationer som medlemmar. Det 
innebär att HSO inte formellt är berättigat till 
förenings bi drag enligt regelverkets bestämmelser. 

Från bildningsförvaltningens sida har man försökt 
lösa detta genom att tillsätta med andra medel från 
forvaltningens budget. Pernilla meddelar att 
bildningsforvaltningen har lyft frågan om en 
revidering av nuvarande regelverk, som varit 
gällande sedan 2008. 

Rådet konstaterar att en forändring av det 
nuvarande regelverket kommer att kräva ett beslut 
av kommunfullmäktige. Det innebär att ett nytt 
regelverk troligen inte kan träda i kraft förens i 
mitten av 2013. Det innebär vidare att 
problematiken med hanteringen av HSO:s 
bidragsansökan med största sannolikhet kommer 
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att kvarstå när den nya ansökan ska lämnas in den 
1 mars 2013. 

Rådet konstaterar att HSO fyller en ovärderlig 
samordnande funktion för 
handikapporganisationerna i Håbo kommun. Rådet 
konstaterar även att det arbete som HSO bedriver i 
allra högsta grad kommer Håbo kommun till gagn, 
och att det vikigt att HSO får finansiella 
möjligheter att fortsätta. 

Rådet beslutar därför att uppdra till ordförande 
Gunilla Gustafsson och sekreterare J onas Eliasson 
att författa en separat framställan i rådets namn till 
kommunstyrelsen om en permanent lösning på 
frågan. 

6. Information från miljö- och 
teknikförvaltningen 

Eftersom representanter från miljö- och 
teknikförvaltningen saknades vid rådets förra 
sammanträde så informerar Arne Andersson, 
biträdande gatuchef, om miljö- och 
teknikförvaltningens arbete med rådets 
åtgärds lista. 

Handikapparkeringar inom kommunen 

Arbetet med utökningen av handikapparkeringar 
inom kommunen pågår. 
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Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärds listan. 

Belysning avfartsväg 

Ny belysning vid avfartsvägen avvaktar 
fortfarande detaljplan. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Övergångstället vid Lidl 

Förslaget om att imätta ett övergångsställe med 
ljud- och ljussignal har diskuterats på 
trafiksäkerhetsrådets senaste sammanträde. Där 
beslutades att frågan får avvakta den kommande 
byggnationen av lägenheter på Glastomten. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Liften i varmvattenbassängen 

Offerter har samlats in av förvaltningen inför ett 
eventuellt byte av hissmärke. Förvaltningen har 
även varit i kontakt med Föräldrar i samverkan 
angående hissproblematiken. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 
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Inventering av enkelt avhjälpta hinder 

Arne informerar om att förvaltningen har beslutat 
att genomföra en inventering av enkelt avhjälpta 
hinder som ska sammanställas i en åtgärdsplan. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Räcke vid aulan, BCJF 

Förvaltningen har konstaterat att monteringen av 
ett nytt räcke blir svårt att genomföra på grund av 
byggnadstekniska skäl. Förvaltningen tittar nu på 
andra möjliga lösningar. 

Rådet konstaterar att frågan understryker vikten av 
att tillgänglighetsperspektivet ständigt beaktas vid 
byggnation av offentliga lokaler. 

7. Information från socialförvaltningen 

Rådet beslutar att punlden utgår på grund av att 
Thomas Brandell, socialchef, inte hade möjlighet 
att närvara. 

8. Skrivelser om arbetsmarknadsfrågor från 
SRF 

Synskadades riksförbund (SRF) har siaivit ett 
förslag om att samtliga kommuner och landsting i 
Sverige ska ta fram politiskt antagna, centrala 
riktlinjer för hur möjligheterna på 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012_3737 



HÅBO 
Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2012-12-06 

Kommunala handikapprådet, KHR 

arbetsmarknaden ska förbättras för personer med 
funktionsnedsättning. 

Bakgrunden till skrivelsen är en undersökning, 
genomförd av Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), som visar att endast 30 procent av landets 
kommuner och landsting har antagit styrdokument 
som behandlar denna fråga. 

I en separat skrivelse riktat till landets 
handikappråd föreslår SRF att råden formellt 
lämnar över skrivelsen till lämplig politisk nivå 
inom den egna kommunen eller det egna 
landstinget. 

Rådet beslutar att överlämna skrivelsen till 
kommunstyrelsen och uppdrar till Jonas Eliason 
och Gunilla Gustavsson att tillse genomförandet. 

9. Förvaltningarnas redogörelser rörande "Full 
delaktighet" 

J onas Eliasson informerar om att förvaltningarnas 
arbete med "full delaktighet" skulle ha diskuterats 
på förvaltningschefernas ledningsgruppsmöte den 
5 december, men att det fick styrkas på grund av 
den akuta hanteringen av det då rådande snökaoset 
i länet. Därför finns ingen konkret information att 
förmedla till rådet tillgänglig vid tidpunkten för 
dagens sammanträde. 
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Arne Andersson informerar om att miljö- och 
teknikförvaltningen ska påbölja arbetet med att 
uppdatera den inventering som genomfördes 2004 
av tillgängligheten i Bålsta centrum. I det arbetet 
kommer representanter från 
handikapporganisationerna erbjudas möjlighet att 
delta. 

Rådet beslutar att punkten får återkomma vid nästa 
sammanträde. Rådet konstaterar även att man har 
efterfrågat en redovisning av dokumentets 
genomförande och efterlevnad under en längre tid. 
Att förvaltningarna hittills inte kunna presentera 
någon information om hur arbetet med 
dokumentets åtaganden fortskrider är ett 
oroväckande tecken på att dokumentet riskerar bli 
en så kallad "hyllvärmare". 

10. Pressmeddelande, synskadade elever får 
material alldeles för sent i skolan 

SRF har i en skrivelse till utbildningsminister Jan 
Björklund efterfrågat ett förbättringsarbete kopplat 
till skolsituationen för synskadade elever i Sverige. 
I skrivelsen informerar SRF om återkommande 
bekymmer för synskadade elever bland annat i 
form av försenat skolmaterial, långa väntetider vid 
reparation av hjälpmedel, icke 
tillgänglighetsanpassat undervisningsmaterial och 
otillgängliga undervisningslokaler. 
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Rådet noterar informationen och beslutar att 
uppdra till Jonas Eliasson och Gunilla Gustavsson 
att skriva en separat förfrågan till skol- och 
bildningsnämnderna om en redogörelse för hur de 
arbetar med dessa frågor. 

11. Information om HSO Håbos 
kompletterande skrivelse till kommunstyrelsen 
och socialnämnden avseende 
Hj älpmedelsriktlinj er 

HSO Håbo har lämnat in en kompletterande 
skrivelse till kommunstyrelsen och socialnämnden 
som en reaktion på socialförvaltningens 
behandling av det remissvar som HSO Håbo 
författat tillsammans med 
pensionärsorganisationerna i kommunen. 

I skrivelsen riktar HSO Håbo en stark kritik mot 
att socialförvaltningen inte kommenterat innehållet 
i remissvaret in den tjänsteskrivelse som 
föranledde socialnämndens beslut i frågan. 

I skrivelsen föreslår HSO att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till socialnämnden. 

Rådet beslutar att notera informationen. 
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12. Information om HSO Håbos 
kompletterande skrivelse till kommunstyrelsen 
och socialnämnden avseende riktlinjer för 
bistånds bedömning 

HSO Håbo har lämnat in en skrivelse till 
kommunstyrelsen och socialnämnden som en 
reaktion på socialförvaltningens behandling av det 
remissvar som HSO författat tillsammans med 
pensionärsorganisationerna gällande frågan om 
nya riktlinjer för biståndsbedömning. 

I skrivelsen riktar HSO Håbo en stark kritik mot 
socialförvaltningens hantering av remissvaret. 
Kritiken består bland annat av att 
socialförvaltningen initialt inte berett 
funktionshinderorganisationerna möjlighet att 
kommentera förslaget till nya riktlinjer, i och med 
att riktlinjerna först bara remitterades till det 
kommunala pensionärsrådet. 

Vidare så har socialförvaltningen endast svepande 
kommenterat innehållet i det remissvar som HSO 
sedan fick möjlighet att författa tillsammans med 
medlemmar från det kommunala pensionärsrådet. 

Mot bakgrund av att socialnämnden sedermera 
återremitterade ärendet till socialförvaltningen så 
vill HSO få ta del av förvaltningens nya förslag 
och få möjlighet att lämna in ett kompletterande 
remissvar. 
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Rådet beslutar att notera informationen. 

13. Fråga om arbetsutskott inom KHR 

Från handikappsorganisationernas sida väcks en 
fråga om möjligheten att imätta ett arbetsutskott 
inomKHR. 

Jonas Eliasson informerar om att det kommunala 
handikapprådets arbetsformer, organisation och 
sammansättning bestäms av ett reglemente som är 
antaget av kommunfullmäktige. Förändringar i 
reglementet måste beslutas om av 
kommunstyrelsen, enligt delegation från 
fullmäktige. 

F ör att ett arbetsutskott ska kmma imättas så måste 
därför kommunstyrelsen först besluta om en 
förändring i rådets reglemente som tillåter detta. 

Rådet beslutar att notera informationen och 
uppdrar till Jonas Eliasson och Gunilla Gustavsson 
att skriva en separat framställan till 
kommunstyrelsen om ändra rådets reglemente så 
att ett arbetsutskott kan imättas. 

~ JU~TERARE /).. y 
. CJo I,'L! 
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14. KHR:s sammanträdesdatum för 2013 

Rådet beslutar att sammanträda kl 19:00 följande 
torsdagar under 2013: 

21 februari 

30 maj 

26 september 

12 december 

15. Åtgärdslistan 

Rådet går igenom de åtgärder som inte 
avhandlades under informationspunkten från 
miljö- och teknikförvaltningen. 

Allergisäkrade avdelningar i kommunens 
äldreboende 

Ingen ny information om frågan kan presenteras 
från socialförvaltningen. Rådet beslutar att 
åtgärden ska stå kvar på åtgärdslistan. 

En fråga uppkommer om det finns möjlighet för 
handikapprådet att genomföra ett studiebesök på 
det nya äldreboendet. 

Rådet beslutar att uppdra till Gunilla Gustavsson 
och J onas Eliasson att diskutera frågan med 
socialförvaltningen och socialchef Thomas 
Brandell. 
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Bänkar i Bålsta Centrum 

Rådet beslutar att åtgärden ska stå kvar på 
åtgärdslistan och uppdrar till Gunilla Gustavsson 
att hjälpa Solweig Lundkvist att återuppta 
kontakten med centrumledningen. 

Servering i BCJF 

Problemet kvarstår. Rådet beslutar att åtgärden ska 
stå kvar på åtgärdslistan. 

16. Övriga frågor 

Konferens om full delaktighet 

Gunilla Gustavsson informerar om att Håbo 
kommun anordnar en konferens om full 
delaktighet den 30 januari 2013. På konferensen 
kommer Gunilla Gustavsson och Jan-Olof Jigler 
att prata om det lokala tillgänglighetsarbetet i 
Håbo kommun och det kommunala 
handikapprådets roll i det arbetet. Inbjudan 
kommer att gå ut till samtliga av rådets 
medlemmar i samband med utskick av protokoll. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

Atgärdslistan 

Jan-Olof Jigler understryker att det är viktigt att 
rådets åtgärds lista uppdateras efter varje 
sammanträde och att nya föreslagna åtgärder tas 
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med. Likaså är det av vikt att åtgärderna f6rklaras 
så tydligt som möjligt så missf6rstånd inte 
uppkommer. 

17. Avslutning 

Gunilla Gustavsson önskar rådets ledamöter och 
ersättare en god jul och f6rklarar mötet avslutat. 

~ JUSTERARE II ; 
-~~~ l/il 

,j 
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Bilaga: Atgärdslista KHR 2012-12-06 

Ärende Ansvarig Atgärd 

Handikapparkeringar Utreds om det kan lösas 
inom kommunen 

Arne 
inom kommunens mark 

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

Belysning avfartsväg Arne Avvaktar detaljplan 

Avtal om hörselslingan Annette Skriva avtal tillsammans 
med receptionen 

Tillgänglighet, Bålsta Arne Att undersöka möjligheten 
hälsocenter till att 

tillgänglighetsanpassa 
vägen vid hälsocentret 

Övergångstället vid Lidl Arne Flytta övergångställe samt 
förse med ljud och 
ljussignal. Avvaktar 
byggnation på Glastomten. 

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

tningen problemen inte går att lösa 

\4('lf 
beställa en ny. Väntar 
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offerter 

Bänkar i Bålsta Centrum Ordförande Höra med representanter 
och från centrumledningen om 
sekreterare det går att ställa ut fler 

bänkar. 

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

arbetet med "Full 
delaktighet" 

Inventering av enkelt Miljö- och En genomförd inventering 
avhjälpta hinder tekniknämn av enkelt avhjälpta hinder 

d i kommunen presenteras. 

Räcke i Aulan, BCJF Bildningsnä Tillse att båda trapporna i 
mnd och lokalen förses med 
miljö- och ledstänger. 
tekninknäm 
nd 

Servering i BCJF Bildningsnä Utöka möjligheterna till 
mnden självservering för de 

föreningar som nyttj ar 
lokaler i BCJF. 

F örbättringar i Bildningsnä Installera digital projektor 
föreningarnas hus mnden med duk, samt 

automatiska dörröppnare. 
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