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Närvarande ledamöter 

Solweig Lundkvist, SRF 

Per-OlofRenefalk, SRF 

Anita Rosen, DHR 
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Liselotte Elg (M) 

Gunilla Alm (FP) 

Närvarande tjänstemän 

Thomas Brandell, Socialchef 
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1. Val av justerare 

Rådet utser Solweig Lundkvist till justerare 

2. Godkännande av dagordning 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen kompletterad 
med följande punkter under övriga frågor: 

- Sju1u-esor, lJL 
- Snurrdörr vid reA 
- Kommunens E-tjänster 

3. Genomgående av föregående protokoll 

Rådet rapporterar inga synpunkter på föregående 
protokolL Protokollet läggs till handlingarna 

4. Information från rådets utbildningsdag 

Gunilla Gustavsson informerar om den utbildningsdag i 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som genomfördes den 26 april, i 
kommunhuset. 

På utbildningsdagen deltog ledamöter från det 
kommunala handikapprådet, politiker och tjänstemän 
från kommunens nämnder och förvaltningar. Totalt 
deltog ungefär 25 personer. Utbildningsdagen leddes av 
Kicki Nordström, före detta ordförande i 
Världsblindsunionen (VB U) som är en internationell 
paraplyorganisation för synskadade_ 

Under dagen så diskuterades bland annat 
tillgänglighetsarbetet i Håbo kommun och den roll som 
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rådgivande organ, som det kommunala handikapprådet 
bör ha i kommunens övergripande planering. 

Kicki lovordade kommunens och rådets arbete med 
framtagandet av planen för full delaktighet och menade 
att dokumentet utgör en god grund för framtida åtgärder. 

Ytterligare en utbildningsdag kommer att genomföras 
efter sommaren. Då kommer fokus att ligga på det ansvar 
och den roll som kommuner och landstings måste ta för 
att konventionens ambitioner ska kunna uppnås. 

5. Liften i varmvattenbassängen 

Jan-Olof Jigler informerar om att flertalet föräldrar har 
rapporterat om funktionsfel på liften i 
varmvattenbassängen i simhallen. Stolen är hal och det 
har uppstått problem kring fastspälmingsanordningen. 
Problemet verkar vara ett funktionsfel, och torde inte 
handla om en utbildningsfråga. 

Arne Andersson lovar att undersöka frågan. 

Rådet beslutar att liften sätts upp som ny punkt på 
åtgärdslistan. 

6. Ledsagningsutredningen 

Socialnämnden beslutade 2011-11-01, § 118, att uppdra 
till socialförvaltningen att göra en översyn av riktlinjerna 
för stöd till äldre och funktionsnedsatta och i samband 
med detta kostnadsberäkna avgiftsfri ledsagning. 

F örvaltningen har nu genomfört en bedömning och 
kostnadsberäkning av vad en avgiftsfri ledsagning skulle 
innebära för Håbo kommun. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1919 



~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

Protokoll 

Datum 

2012-05-31 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Socialförvaltningen har i sin utredning gjort 
bedömningen att kostnadsfri ledsagning skulle medföra 
ett intäktsbolifall för socialnämnden motsvarande 60 000 
till 90 000 kr per år. 

F örvaltningens uppfattning när det gäller frågan om 
avgiftsfri ledsagning är därför att det inte bör införas. 
Socialnämnden har ett prognostiserat underskott i budget 
för 2012 och 2013 bedöms det heller inte finnas utrymme 
för att fatta beslut som minskar intäkterna. 

F örvaltningen menar också att det är tveksamt att lyfta ut 
en av alla de insatser som genomförs av kommunens 
hemtjänst och göra just denna kostnadsfri. Thomas 
Brandell understryker dock att ytterst är det 
socialnämnden som avgör frågan. 

KHR framhåller att kostnaden i sammanhanget av 
socialförvaltningens totala budget torde vara försumbar. 
Rådet understryker att alla människor inte har det 
ekonomiskt gott ställt nog för att kunna bruka den 
ledsagning som kommunen erbjuder. Ytterst handlar 
frågan om avgiftsfri ledsagning därför om förvaltningens 
och nämndens prioriteringar, och kostnaden för uteblivna 
intäkter måste också vägas mot den totala samhälleliga 
kostnaden av funktionshindrade människor som på grund 
av sin ekonomiska situation tvingas stanna hemma. 

7. Bänkar i Bålsta Centrum 

Rådet efterfrågar fler bänkar i Bålsta Centrum, i 
synnerlighet vid Apoteket och ICA-butiken. 

Det har tidigare funnits fler bänkar i centrumet, men 
dessa har av oklara anledningar försvunnit. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1919 



HÅBO 
Protokoll 
Datum 

KOMMUN 2012-05-31 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Rådet uppdrar till Solweig Lundkvist att framföra denna 
efterfrågan till representanter för Bålsta Centrum. 

Ame Andersson informerar om att gatuavdelningen 
planerar att sätt upp en bänk i anslutning till centrum, 
och frågar rådet om denna skulle kunna utgöra ett 
tillgänglighetsproblem framförallt för synskadade. 

Rådet har inget att anmärka på bänkens placering och 
välkomnar initiativet. 

8. RSMH:s lokaler 

Rådet har tidigare, bland annat via åtgärdslistan, 
uppmärksammat en problematik mellan RSMH och PRO 
som kretsat kring brukandet av lokalema vid 
Stockholmsvägen. 

Efter möte mellan Thomas Brandell och representanter 
från RSMH och PRO, så kom man fram till en viss 
lösning och PRO har valt att flytta sin verksamhet från 
lokalema. Organisationema skulle sedan diskutera 
lokalfrågan med tjänstemännen på 
bildnings förvaltningen för att tydliggöra vilka regler som 
gäller vid lokalutnyttjande i kommunen. 

RSMH har fortfarande inte blivit kontaktade av 
bildningsförvaltningen och det råder en oro över om en 
liknande konflikt kan uppstå igen. 

Rådet understryker vikten av att frågan får en slutgiltig 
lösning, och kräver att denna lösning även återkopplas 
till RSMH. 
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Gunilla Gustavsson åtar sig att återigen kontakta 
bildningsförvaltningen och framföra rådets kritik och 
krav. 

9. Önskemål om ledning och bevakning av plan för 
full delaktighet 

Jonas Eliasson informerar rådet om att planen för full 
delaktighet 2012-2015 för närvarande utreds och 
konsekvensbedöms av kommunstyrelsens stabschef. 
Tanken är att planen efter detta ska behandlas av 
kommunens ledningsgrupp. 

Rådet noterar informationen och efterfrågar en 
kontinuerlig information från kommunen om hur arbetet 
med planen fortskrider. 

Rådet beslutar att frågan om kontinuerlig infOlmation om 
planen för full delaktighet sätts upp på åtgärdslistan. 

10. Kommunens riktlinjer dels gällande vedeldning 
och dels gällande djur i skollokaler 

Rådet efterfrågar ett tydliggörande omkring kommunens 
regler gällande både vedeldning och djur i skollokaler. 
Frågorna har tidigare framförts av rådet och nu önskar 
man en uppföljning av hur kommunen har hanterat dessa. 

Solweig Lundkvist åtar sig att ta upp frågorna direkt på 
miljö- och tekniknämndens sammanträde den 4 juni. 
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11. Kommunens möjlighet att agera vid avsaknad av 
ledstänger vid svåra trappor 

Det finns olika miljöer i kommunen som inte är 
tillräckliga ur tillgänglighets synpunkt. Till exempel kan 
det röra sig om lokaler dit allmänheten äger tillträde som 
på ett eller annat sätt är blockerade eller saknar 
hjälpmedel, såsom ledstänger, för funktionshindrade ska 
kunna nyttja lokalen. 

Rådet riktar därför en fråga till kommunen gällande vilka 
möjligheter som kommunen har till att påverka enskilda 
företagare att åtgärda denna typ av 
tillgänglighetsproblematik. 

Annette Eliasson informerar Rådet om Plan- och 
bygglagens (PBL) 17 kap. 21 A §, om enkelt avhjälpta 
hinder. I lagparagrafen står det att enkelt avhjälpta hinder 
mot tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde 
och på allmänna platser ska undanröjas i enlighet med 
Boverkets föreskrifter. 

Dessa föreskrifter ställer krav på statliga myndigheter, 
kommuner, landsting och privata mark- och lokalägare. 
Eftersom allmänna platser ofta ägs av kommunen så har 
kommunen här en stor uppgift att undanröja enkelt 
avhjälpta hinder 

Kommunen har även till uppgift att övervaka 
efterlevnaden av PBL och i detta arbete ingår att se till 
att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet undanröjs. 
Därför bör information om sådana enkelt avhjälpta 
hinder anmälas till kommunens byggavdelning. 
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Rådet beslutar att notera informationen och efterfråga att 
en inventering av enkelt avhj älpta hinder genomförs av 
miljö- och teknikförvaltningen. 

Solweig Lundkvist åtar sig att framföra rådets efterfrågan 
till milj ö- och tekniknämnden. 

12. Information från socialförvaltningen 

Förändrade riktlinjer för biståndsbedömning 

Thomas Brandell informerar om att socialnämnden på 
sammanträdet den 12 juni ska fatta beslut om nya 
riktlinjer för biståndsbedömning. Om nämnden stödjer 
förvaltningens förslag så innebär det att nya 
tidsschabloner kommer att vägleda kommunens 
åtaganden inom framförallt hemtjänsten. 

Schablonerna i förvaltningens förslag har justerats nedåt 
i jämförelse med föregående år, men förvaltningen gör 
bedömningen att detta kommer att utgöra en försumbar 
förändring för dem som nyttjar tjänsterna. 

Thomas Brandell understryker dessutom att 
socialtjänstlagen anger att varje sådan ansökan ska 
bedömas individuellt och att riktlinjerna därför aldrig 
helt kan styra biståndsbedömningen. 

Rådet ställer frågan om varför man inte har fått möjlighet 
att författa ett skiftligt remissvar till socialförvaltningen i 
denna mycket viktiga fråga. Thomas Brandell medger att 
rådet borde ha getts möjligheten att författa ett remissvar. 

Gunilla Gustavsson meddelar rådet att hon kommer yrka 
på att socialnämnden återremitterar förvaltningens 
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förslag med kravet att även handikapporganisationerna 
ska få yttra sig i frågan. 

Rådet beslutar att ett eventuellt remissvar ska hanteras av 
Jan-Olof Jigler och den grupp av 
handikapporganisationsrepresentanter som han utser. 

Riktlinjer avseende hjälpmedel 

På sammanträdet den 12 juni kommer socialnämnden 
även att ta ställning till nya riktlinjer avseende 
hjälpmedel. Kommunen har ansvar för individuellt 
utprovade hj älpmedel för personer som är 21 år och 
äldre, och som har någon form av rörelsehinder eller 
kognitiv funktionsnedsättning. 

De nya riktlinjerna justerar vissa belopp, bland annat tas 
kostnaden för mindre hjälpmedel såsom doppskor bort, 
medan andra hjälpmedel ökar lite i pris. Sammantaget 
gör förvaltningen bedömningen att detta inte kommer att 
medföra större omkostnader för dem som köper 
tjänsterna. 

Rådet beslutar att notera lämnad information 

Flytt av korttidsboendet 

Socialnämnden kommer även på sammanträdet att 
besluta om en flytt av kommunens korttidsboende. 
Förvaltningen kommer att föreslå nämnden att flytta 
kortidsboendet från A-huset, som hyrs av HåboHus AB, 
till Pomona, hus 4, plan 5. 

På det nuvarande korttidsboendet vistas personer med 
demenssjukdom av varierande grad tillsammans med 
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personer som till exempel rehabiliteras efter en stroke 
eller är i livets slut. 

Med en så blandad grupp är det svårt att bedriva en 
verksamhet med hög kvalitet. Att behöva dela rum med 
en annan, oftast okänd person, kan inte heller betraktas 
som fullt värdigt. 

Det nya äldreboendet på Solängen gör det möjligt att 
starta upp ett nytt korttidsboende på Pomona, som på ett 
bättre sätt kan bedriva en verksamhet som riktar sig till 
personer utan demenssymtom. 

Rådet beslutar att notera lämnad information. 

Deltävling inför Väsby Melodifestival 

Thomas Brandell informerar om att Håbo kommun den 
15 september kommer anordna en deltävling inför Väsby 
Melodifestival. Väsby Melodifestival är en årlig 
melodifestival för och med personer med 
funktionsnedsättning och insatser enligt LSS. 
Deltävlingen kommer att anordnas i Bildningcentrum Jan 
Fridegård. 

Rådet beslutar att noter lämnad information. 

Brukarundersökning psykiskt funktionshindrade 

Socialförvaltningen har genomfört en 
brukarundersökning som försök mäta upplevelsen av 
vårdkvaliteten inom socialpsykiatrin i Håbo kommun. 

Sammantaget påvisar undersökningen att 
socialpsykiatrin upplevs som välfungerande av sina 
brukare. 
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Rådet beslutar att notera lämnad information. 
Undersöknings bifogas i sin helhet med protokollet. 

13. Information från Miljö- och teknikförvaltningen 

Tillgänglighetsarbete inom förvaltningen 

Arne Andersson informerar om att förvaltningen 
kontinuerligt arbetar med att förbättra tillgängligheten 
vid busshållplatser i kommunen. 

Arne informerar också om att uppdraget om att den 
tillgänglighetsinventeringen som skulle startas under 
2013, nu kommer att tidigareläggas och påbörjas redan i 
år. 

Annette Eliasson informerar om tillgänglighetsarbetet i 
som genomförts vid ombyggnationen av kommunhusets 
entre. 

14. Åtgärdslistan 

Handikapparkeringar inom kommunen 

Nils-Ove Jansson och Arne Andersson har tillsammans 
varit ute i kommunen och inventerat behovet av 
handikapparkeringar. Arbetet har fungerat väldigt bra 
och kommer att fortgå under hösten. 

Rådet noterar informationen och beslutar att punkten ska 
stå kvar på listan. 

Allergisäkrade avdelningar i kommunens äldreboende 

Thomas Brandell informerar om att allergisäkrade 
avdelningar inte kommer att införas på kommunens nya 
boende. Men att frågan är någonting som förvaltningen 
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måste ha i åtanke när man i framtiden planerar för nya 
boenden, eftersom allergikraven från allmänheten 
kommer att öka. 

Rådet noterar informationen och beslutar att punkten ska 
stå kvar på listan. 

Belysning avfartsväg 

Arne Andersson informerar rådet att frågan fortfarande 
måste avvakta den nya detaljplanen för området. 

Rådet noterar informationen och beslutar att punkten ska 
stå kvar på listan. 

Avtal om hörselslingan 

Annette Eliasson informerar om att en hörselslinga nu 
ska gå att hyra via kommunens kultur- och 
fritidsförvaltning. 

Rådet noterar informationen och beslutar att punkten ska 
stå kvar på listan. 

Tillgänglighet, Bålsta hälsocenter 

Arne Andersson informerar om att miljö- och 
teknikförvaltningen har planer på lösa 
tillgänglighetsproblematiken vid Bålstahälsocenter. 

Rådet noterar informationen och beslutar att punkten ska 
stå kvar på listan. 

RSMH och lokalen vid Stockholmsvägen 

Se Punkt 8 i protokollet. 
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Övergångsstället vid Lidl 

Arne Andersson informerar om att miljö- och 
teknikfårvaltningen ska undersöka möjligheterna till att 
åtgärda problematiken vid förvaltningens i samband med 
miljö- och tekniknämndens budgetdiskussion. 

Solweig Lundkvist åtar sig att ta upp frågan på milj ö
och tekniknämndens sammanträde den 4 juni. 

Rådet noterar informationen och beslutar att punkten ska 
stå kvar på listan. 

Avlastningsboende/plats, Solängen 

Thomas Brandell meddelar att nya avlastningsplatser 
kommer att inrättas via korttidsboendet på Pomona. 

Rådet noterar informationen och beslutar att punkten ska 
stå kvar på listan. 

Parkbänka~ Adansängen 

Arne Andersson informerar om en bra plats får sätta upp 
bänkar är identifierad på Mansängen. Dessutom är 
bänkar redan beställda av förvaltningen och kommer att 
sättas upp så när de anländer. 

Rådet noterar informationen och beslutar att punkten ska 
stå kvar på listan. 

LSS-lägenheter vid Glastomten 

Thomas Brandell informerar att det inte kommer att 
inrättas LSS-boenden vid Glastomten. 

Rådet noterar informationen och beslutar att punkten ska 
strykas från listan. 
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14. Övriga punkter 

Kostnadsfri resa till Enköpings lasarett med UL 

Solweig Lundkvist informerar rådet om möjligheten till 
kostnadsfri resa till Enköpings lasarett med DL. Vissa av 
rådets medlemmar kände till möjligheten, men rådet 
menar att informationen från landstinget borde 
förtydligas. 

Solweig Lundkvist åtar sig att ta upp frågan på 
landstingets handikappråd. 

Snurrdörrar i Centrum 

Rådet diskuterar en uppkommen problematik med 
snurrdörrarna i Bålsta Centrum. 

Solweig Lundkvist åtar sig att kontakta 
centrumledningen och diskutera förslag till lösning. 

Kommunens E-tjänster 

Nils-Ove Jonsson understryker att det vore önskvärt om 
kommunen utökar sitt erbjudande ave-tjänster. Dessa 
underlättar kontakten med kommunen för både 
funktionshindrade och övriga medborgare. 

Jonas Eliasson informerar om att uppdraget att utveckla 
kommunens utbud ave-tjänster vilar på 
kommunstyrelsens förvaltning, och att det finns en 
arbetsgrupp bestående av tjänstemän som aktivt arbetar 
med frågorna. 

Jonas åtar sig att framföra Nils-Oves önskan till 
arbetsgruppen. 
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15. Avslutning 

Protokoll 
Datum 

2012-05-31 

Gunilla Gustavsson önskar rådets ledamöter och ersättare 
en glad sommar och förklarar mötet avslutat. 
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Bilaga: Atgärdslista KHR 2012-05-31 

Ärende Ansvarig Atgärd 

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 detaljplan 

Avtal om hörselslingan Annette Skriva avtal tillsammans med 
receptionen 

Tillgänglighet, Bålsta Arne Att undersöka möjligheten till 
hälsocenter att tillgänglighetsanpassa 

vägen vid hälsocentret 

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 vlastningsboende/plats Thomas Inrätta ett 
Solängen BrandelI avlastningsboende/plats vid 

det nya solängsboendet. 

Parkbänkar, Mansängen Ame Ställa ut fler parkbänkar i 
Mansängsområdet. 

~TEMREfR I/~(I 
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Liften i 
vannvattenbassängen 

Bänkar i Bålsta Centrum 

Rapport om arbetet med 
Full delaktighet 

Inventering av enkelt 
avhjälpta hinder 
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Miljö- och 
teknikförvalt 
nmgen 

Solweig 
Lundkvist 

Nämnderna 

Miljö- och 
tekniknänmd 
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Se över liften i 
varmvattenbassängen. Om 
problemen inte går att lösa 
beställa en ny. 

Höra med representanter från 
centrumledningen om det går 
att ställa ut fler bänkar. 

Kontinuerlig information från 
kommunen till rådet arbetet 
med "Full delaktighet" 

En genomförd inventering av 
enkelt avhjälpta hinder i 
kommunen presenteras. 
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