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Närvarande ledamöter: 
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Gunilla Segermark, Astma och allergiföreningen 

Leif Carlsson, Elöverkänsligas förening 
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1. V al av justerare 

Rådet utser Anita Rosen till justerare 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen kompletteras med följande punkter under 
övriga frågor: 

- Avlastningsplats, Solängen 
- Utbildningsdag, KHR 
- Särskolan 
- Parkbänkar, Mansängen 
- Kaffebryggare, Medborgarhuset 
- Snöskottning, Medborgarhuset 

Rådet godkänner dagordningen. 

3. Genomgång av föregående protokoll 

Rådet understryker vikten av att åtgärdslistan följs upp 
på ett systematiskt sätt. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

4. Fyllnadsval av Bengt Bremark efter Sergio Petroni, 
diabetesfdrbundet 

Jan-Olof Jigler informerar om att HSO Håbo har 
genomfört ett fyllnadsval av den vakanta ersättarplatsen 
efter Sergio Petroni, Diabetesförbundet. Ny ersättare för 
Diabetesfdrbundet är Bengt Bremark. 
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Rådet noterar informationen och välkomnar Bengt 
Bremark till rådet. 

5. Skrivelse angående full delaktighet 

Jan-Olof Jigler informerar om HSO:s skrivelse 
"angående full delaktighet i Håbo 2012-2015". 

Skrivelsen understryker vikten av att Håbo kommuns 
plan för full delaktighet blir ett levande dokument i 
kommunen; att de ambitioner som finns omnämnda i 
skrivelsen får gehör i kommunens nämnder och i den 
kommunala verksamheten. För att detta ska ske föreslår 
HSO Håbo i sin skrivelse att: 

- En särskild tjänst i kommunen viks åt att stödja 
nämnderna och förvaltningarnas fortsatta arbete 
med "full delaktighet i Håbo 2012-2015". 

- KHR får en reell möjlighet att på ett strukturerat 
och mätbart sätt år från år kunna följa 
nämnder/förvaltningarnas arbete med planen. 

- Full delaktighet blir ett levande dokument och att 
utvärdering och eventuell justering av ambitionerna 
ska kunna diskuteras varje år. 

- En verksamhetsrevisor utsedd av KHR knyts till 
planen. 

Gunilla Gustavsson meddelar att planen för full 
delaktighet omnämns av kommunalrådet i förordet till 
årsredovisningen i följande ordalag: 

~_el~ IJLJ 
,. 
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"Fullmäktige har fastställt en plan för full delaktighet. 
Detta förpliktigar och samtliga nämnder kommer att 
arbeta intensivt för att fullfölja intentionerna i planen. 

Ett beslut som jag är mycket stolt över är att vi har tagit 
beslut om att utöka färdtjänsten för våra äldre och 
funktionshindrade från 2 mil till 6 mil. Detta kommer att 
innebära enorma kvalitetsförbättringar, och är ett beslut i 
helt rätt inriktning när det gäller plan för full 
delaktighet." 

Detta understryker att plan för full delaktighet är ett 
vikigt strategiskt dokument i kommunen. 

Rådet beslutar att skicka skrivelsen i sin helhet vidare till 
kommunstyrelsen. 

6. Övergångsstället vid Lidl 

Per-OlofRenefalk informerar rådet om att 
övergångsstället på Stockholmsvägen vid rondellen 
bredvid Lidl inte är tillräckligt tillgängligt för 
synskadade. Vägen är hårt trafikerad och få bilister 
uppmärksammar synskadade som önskar ta sig över 
vägen. 

Övergångstället utgör därför ett problem i vardagen för 
de synskadade personer som bor i och omkring området 
och bör åtgärdas snarast. För att åtgärda detta problem 
bör övergångstället dels flyttas och dels förses med en 
ljus- och ljudsignal som tydligt signalerar för bilisterna 
när en trafikant önskar korsa vägen. 
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Arne Andersson informerar om att frågan har diskuterats 
på trafikrådets möte och nu finns med på trafikrådets 
åtgärdslista. En direkt tidpunkt för när problemet kan 
åtgärdas har dock inte fastslagits. 

KHR delar Per-Olofs synpunkt och beslutar att frågan 
om övergångstället sätts upp även på rådets åtgärdslista. 

7. Information från socialförvaltningen 

Gunilla Gustavsson informerar om aktuella frågor i 
socialnämnden 

Folkpartiets motion om medresenärer 

Folkpartiets motion om kostnadsfria resor för 
medresenärer inom färdtjänsten kommer att behandlas på 
socialnämndens sammanträde den 28/2. Det till nämnden 
föreslagna beslutet är att medresenärer ska ha 
kostnadsfria resor. 

Oktavia/Sjövägen 

Gruppboendet på Sjövägen ska rivas, för att göra plats 
för ett nytt gruppboende. Verksamheten kommer under 
tiden för rivning och byggnation att förläggas till 
Biskops-Arnö. 

Rådet beslutar att notera informationen. 
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8. Information från miljö- och teknikförvaltningen 

Oktavia 

Upphandlingen är överklagad och rivningsarbetet kan 
inte påbörjas innan den det rättsliga förfarandet är 
avklarat. Detta kommer att försena flytten. 

Solängen 

Byggnationen av Solängens äldre boende pågår enligt 
plan. I dagsläget så ska inflyttning kunna ske i december. 

Tillgänglighet 

Christian Ghaemi och Arne Andersson informerar om 
miljö- och tekniknämndens satsning på att 
tillgänglighetsanpassa gång och cykelvägar i kommunen 
under 2013. 

Per-OlofRenefalk efterfrågar en lägesrapportering kring 
byggandet av nya bostäder på glastomten. Marie 
Nordberg meddelar att Håbohus AB är inne i en 
upphandlingsprocess och att en del av lägenheterna ska 
vara LSS-anpassade. 

Rådet beslutar att frågan om glastomten sätts upp på 
åtgärdslistan. 

Rådet noterar informationen. 
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9. Atgärdslistan. 

Handikappsparkeringar inom kommunen 

Arne Andersson informerar att en utredning ska 
genomföras för att klargöra om kommunens befintliga 
handikappsparkeringar behöver kompletteras. I 
utredningsarbetet behöver miljö och teknikförvaltningen 
hjälp av rådet. 

Rådet beslutar att Nils-Ove Jansson får uppdraget att 
assistera miljö- och teknikförvaltningen. 

Punkten kvarstår. 

Planfär full delaktighet 

Planen antogs av kommunfullmäktige den 19 december 
201l. Punkten stryks därför från åtgärdslistan. 

Djur inom vården vid planeringen av nytt äldreboende 

Rådet understryker vikten av att allergi aspekter belyses 
tydligt i planerande av nya äldreboenden i kommunen. 
Behovet av allergi säkrade lokaler inom vård och omsorg 
kommer med största sannolikhet att öka i framtiden och 
den utmaningen måste kommunen kunna möta. 

Punkten kvarstår. 

Belysning avfartsväg 

Arne Andersson meddelar att förvaltningen fortfarande 
avvaktar att planprogrammet för området ska 
färdigställas. 

Punkten kvarstår. 
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Avtal hörselslingan 

Annette Eliasson meddelar att utredning pågår. 
Förhoppningsvis kan frågan vara löst vid nästa KHR
sammanträde. 

Punkten kvarstår. 

Tillgänglighet habiliteringen 

Åtgärdat. Punkten stryks. 

Handikapparkering medborgarhuset 

Åtgärdat. Punkten styrks. 

RSMH 

Håkan Igelström informerar om att ett möte mellan 
representanter för PRO och RSMH har genomförts. Nu 
ska organisationerna träffa Bengt Bergström för att 
ytterligare diskutera lokalfrågan. Rådet beslutar att 
uppdra Gunilla Gustavsson att kontakta Bengt Bergström 
och bestämma mötestid. Punkten kvarstår. 

10) Övriga frågor 

Avlastningsplats, Solängen 

Rådet väcker frågan om att en avlastningsplats bör 
inrättas på Solängens äldreboende. Rådets representanter 
i arbetsgruppen ska ta med sig frågan vidare. 

Rådet beslutar att punkten sätts upp på åtgärdslistan. 
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Utbildningsdag 

Den 26 april från kl. 13:00-16:00 i kommunhuset så 
kommer Kicki Nordström att genomföra en utbildning i 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Material finns för 40 personer. 
Jonas Eliasson och Solweig Lundkvist tillser att material 
och inbjudan skickas ut. 

Särskolan 

Solweig Lundkvist informerar om att SRF har skickat ut 
ett brev till landets kommuner gällande tillvaron i 
särskolan för elever med funktionsnedsättning. Särskolan 
kommer vara en egen punkt på rådets nästa 
sammanträde. 

Parkbänkar, Mansängen 

Rådet framför en önskan om att det bör ställas ut fler 
parkbänkar i Mansängsområdet så att både 
funktionshindrade och pensionärer lättare kan vila under 
promenader. 

Rådet beslutar att punkten sätts upp på åtgärdslistan. 

l(a1Tebryggar~Medborgarhuset 

Det saknades glaskanna till kaffebryggaren i 
Medborgarhuset. Flera rådsmedlemmar påpekar att det 
under en längre tid har varit dålig ordning på 
inventeringen i kommunens allmänna lokaler. Rådet 
efterlyser därför tydligare kontrollrutiner och bättre 
genomgångar av lokaler innan och efter uthyrning. 
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Rådet beslutar att ge Gunilla Gustavsson i uppdrag att 
kontakta Bengt Bergström på bildningsförvaltningen och 
framföra kritiken. 

Snöskottning, Medborgarhuset 

Rådet meddelar miljö- och teknikförvaltningen att 
snöskottning behövs vid handikapparkeringen vid 
medborgarhuset. 
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Bilaga: Atgärdslista KHR 2012-02-23 

Ärende Ansvarig A tgä rd 

Handikapparkeringar 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 Skipark 

Avtal om hörselslingan Annette Skriva avtal tillsammans med 
receptionen 

Tillgänglighet, Bålsta Arne Att undersöka möjligheten till 
hälsocenter att tillgänglighetsanpassa 

vägen vid hälso centret 

RSMH och lokalen vid Thomas Se över och lösa problemet 
Stockholmsvägen Brandell och med lokalen tillsammans med 

Gunilla PRO och RSMH. 
Gustavsson 

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

A v lastnings boende/plats Thomas Inrätta ett 
Solängen Brandell avlastningsboende/plats vid 

det nya solängsboendet. 

Parkbänkar, 11ansängen Arne Ställa ut fler parkbänkar i 
11ansängsområdet. 
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LSS-lägenheter vid Thomas B 
glastomten. och Håbohus 

AB 
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Säkerställa att det inrättas 
LSS-boenden i byggandet av 
lägenheterna vid glastomten. 
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