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Gunilla Segemark, Astma- och allergifdreningen 
Sergio Petroni, Diabetesföreningen i Håbo 
Nils-Ove Jonsson, Parkinsonföreningen 
Tomas Alm (FP), kOlllinunstyrelsen 
Karl-Axel Boström (M), socialnämnden 

Justerare 

Solweig Lundkvist, SRF 

Närvarande tjänstemän 

Marimme Kahn, miljöstrateg, § 9 
Douglas Lindströmmiljöchef, § 1 O 
Atm-Christin Bometeg, äldre-/handikappombudsman, Håbo kommun 
Hans N ordstedt, kommunkmlsliet, sekl"eterare 

Underskrifter 

Thomas ström (S), ordförande 
&~ ~ 

Solweig 
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HÅBO 
Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2011-05-26 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Innehållsförteckning 

§ 7 Godkämlande av dagordningen 

§ 8 Genomgång av rådets protokoll från mötet 2011-04-27 

§ 9 Infonnation om miljö- och tekniknänmdens pågående projekt "Natur 
för alla - ett Lonaprojekt för Båbo kommun 

§ 10 Skrivelse om åtgärder mot vedeldning 

§ 11 Infonnation från nämndema 

§ 12 Redovisning av förslag till nämndernas budgetramar 

§ 13 Redovisning av problem och brister i och i anslutning till Bålsta 
centrum 

§ 14 Planering av utbildningstillfålle 

§ 15 Förslag om utökad giltighet för fårdtjänstkort 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-26 

Kommunala handikapprådet, KHR 

JUST " 

KHR § 7 

Godkännande av dagordningen 

Följande pnnkter amnäls som kompletteringar till den utsända dagordning
en: 

Önskemål om att färdtj änstkOtt utfärdat av Håbo kommun ska gälla även 
inom SL:s trafiknät 

Uppmärksammandet på att försäljning av blOtlllnor och bär i omedelbar an
slutning till Bålsta Centrums västra huvudentre, inte är tillfredställande ur 
allergisynpunkt 

Uppmärksammandet på möjligheten att genom tillkommande infoTInation i 
anslutning till sidodörr vid Bålsta Centrums västra huvudentre, underlätta 
nyttjande av denna del aventren 

Uppmärksammandet på att busshållplatsen i anslutning till Håbo vårdcen
tral, saknar såväl bänk som skydd för nederbörd 

Uppmärksa11l1nas på att antalet parkeringsplatser för funktionshindrade i an
slutning till Bålsta Centrums västra huvudentre, bör utökas 

Rådets beslut 

l. Rådet beslutar att godkänna utsänd och kompletterad dagordning. 

RE~ I 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunala handikapprådet, KHR 

KHR § 8 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-26 

Genomgång av rådets protokoll från mötet 2011-04-27 

Protokollet redovisas och kommenteras. Inga synpunkter noteras. 

Rådets beslut 

1. Rådet lägger protokollet till handlingarna. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-26 

Kommunala handikapprådet, KHR 

RE 

KHR § 9 

Information om miljö- och tekniknämndens pågående projekt 
"Natur för alla - ett Lonaprojekt i Håbo kommun" 

Sammanfattning 
Håbo konunun, i samarbete med Upplandsstiftelsen och HSO i Håbo samt 
Lokala Naturvårdsatsningen, driver projektet som syftar till att ta reda på om 
och hur mycket personer med funktionshinder vill och kan vara ute i 
naturen. Genom svaren i en enkätundersökning, ska två naturområden som 
bedöms som intressanta besöksmål, åtgärdas för att underlätta för 
funktionsnedsatta att nyttja dessa. 

Vid dagens salmnanträde infomleras om projektets utveckling. Noteras att 
möjligheter att dels ta del av planeringen av samt dels länma synpnnkter på 
projektet föreligger 2011-06-07, kl. 15.00-18.00 vid Kvamkojan. 

Rådets beslut 

l. Rådet noterar lämnad information. 
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~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

Kommunala handikapprådet, KHR 

KHR § 10 

Skrivelse om åtgärder mot vedeldning 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-26 

Astma och allergiföreningen Enklöping-Håbo föreslår i skivelse till miljö
och tekniknänl11den, ett antal åtgärder för att begränsa det skadliga ill11ehål
let i rökgaser som uppstår i samband med vedeldning. 

Noteras att miljöchefen besvarat skrivelsen. Kopia av svaret är överlämnat 
till milj ö- och tekniknänl11den. 

Noteras att det i reviderat förslag till lokala föreskrifter för att skydda män
niskors hälsa och miljö, som ska antas av kommw1fullmäktige 2011-06-13, 
fitl11s vissa bestämmelser för vedeldning. 

Rådets beslut 

1. Rådet noterar länl11ad infol11mtion. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknäl1l11den 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-06-26 

Kommunala handikapprådet, KHR 

JUST 

KHR § 11 

Information från nämnderna 

Sammanfattning 
Från kommunstyrelsen 

Ordföranden infol111erar om pågående arbete med att upprätta en plan för 
full delaktighet. Planen ska antas av kommunfullmäktige. Arbetet bedrivs 
med insyn från de lokala handikapporganisationerna. Synpunkter på försla
get kan redovisas fram till och med 2011-08-31. 

Frågan om hur och vilka som ska medverka i utformandet av planen, disku
teras. Olika åsikter redovisas. Ordföranden återkommer till organisationema 
med synpunkter på framförda förslag. 

Från socialnämnden 

Gunilla Gustavsson (S) informerar om nämndens pågående översyn av 
nämndens riktlinjer för ledsagarassistans. 

Noteras att nämnden för närvarande även ser över reglema för fardtjänst och 
riksfardtj änst, något som redovisats tidigare för rådet. 

Noteras att samordnade synpunkter från handikapporganisationerna på de 
båda ärendena, kan redovisas till socialförvaltningen fram till och med 
2011-08-31. 

Miljö- och tekniknämnden 

Noteras att en prioriteringsordning för underhållsåtgärder för gång- och cy
kelvägar, föreligger. 

Rådets beslut 

l. Rådet noterar länmade informationer. 
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rnl W HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-06-26 KOMMUN 

Kommunala handikapprådet, KHR 

JUSTE 

KHR § 12 

Redovisning av förslag till nämndernas budgetramar med mera. 

Sammanfattning 
Ordföranden redovisar kommnnstyrelsens förslag tillnämndemas budget
ramar, förslag till övergripande mål samt skattesats för det kOlmnande året. 
Förslaget föreläggs kommunfullmäktige 2011-06-13, för beslut. 

Noteras synpunkten att "dagverksamhet" i socialnämndens budget bör pre
CIseras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS 2011.1226. 

- Finasplan20l2-20l4, Moderata samlingspartiet i Håbo. 

Rådets beslut 

1. Rådet noterar lämnad infonnation. 
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rrll. W HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2011-06-26 

Kommunala handikapprådet, KHR 

KHR § 13 

Redovisning av problem och brister i och i anslutning till Bålsta 
centrum 

Följande noteras: 

Uppmärksammandet på att försäljning av blOllllllor och bär i omedelbar an
slutning till Bålsta Centrums västra huvudentre, inte är tillfredställande ur 
allergisynpunkt 

Uppmärksammandet på möjligheten att genom tillkollllllande information i 
anslntning till sidodölT vid Bålsta Centrums västra huvudentre, underlätta 
nyttjandet av delllla del aventren 

Uppmärksanllllandet på att busshållplatsen i anslutning till Håbo vårdcen
tral, salmar såväl bänk som skydd för nederbörd 

Uppmärksanllllas på att antalet parkeringsplatser för funktionshindrade i an
slutning till Bålsta Centrums västra hnvudentre, bör utökas. 

Rådets beslut 

1. Rådet överlämnar redovisade synpunkter till miljö- teknikförvaltningen 
med önskan att dessa åtgärdas. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknälllllden 
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~ ~ HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-05-26 

Kommunala handikapprådet, KHR 

JUST 

KHR § 14 

Planering av utbildningstillfälle 

Enligt fdr rådet gällande reglemente, ska ett utbildningstillfalle per år 
genomföras. 

Föreslås att kommande utbildning imiktas på frågor om tillgänglighet bland 
amlat med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter fdr personer med 
funktionsnedsättning. Utbildningen ska genomföras vid lämpligt tillfalle 
under hösten 2011. 

Rådets beslut 

l. Rådet uppdrar till Solweig Lundkvist att i samråd med kommunkansliet, 
att planera för ett genomförande av redovisat fdrslag till utbildning, vid 
tillfalle under hösten 2011. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2011,1659 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunala handikapprådet, KHR 

KHR § 15 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-05-26 

Förslag om utökad giltighet för färdtjänstkort 

Förslag redovisa om att de av Båbo kOlllinun utfärdade Hirdtjänstkorten 
även ska gälla inom SL:s kollektivtrafik. Förslaget bör lämpligen aktualise
ras i samband med att Landstinget i Uppsala län blir ny huvudman för kol
lektivtrafiken inom Uppsala län från och med 2012-01-01. 

Rådets beslut 

1. Rådet beslutar föreslå socialnämnden att färdtjänst som beviljas av Båbo 
kommun även ska vara giltigt inom SL:s trafiknät. 

Beslutsexpediering 
Socialnälllilden 
Agneta Bägglund (S) - för kännedom 
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