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1. Val av justerare 

Rådet utser Håkan Igelström till justerare. 

·2. Godkännande av dagordning 

Från dagordningen stryks: 

@ Avsaknad av representation från 
kommunstyrelsen i KHR 

Rådet kompletterar dagordningen med följande 
punkter under rubriken övriga frågor: 

Il!) Bidrag 

@ RSMH:s lokaler 

o Rundvandring 

3. Godkännande av föregående protokoll 

Rådet beslutar att godkänna föregående protokoll. 
Inga synpunkter redovisas. 

4. Information från socialförvaltningen 

Delårsbokslut 2013 saInt budget 2014 

Thomas Brandell informerar om dels Oln 

socialnämndens delårsbokslut för 2013 och dels 
om socialnämndens budget inför 2014. 
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2013 redovisar socialnämnden ett prognostiserat 
underskott på ungefär 3,8 milj oner kr. Det 
prognostiserade underskottet beror på att 
kommunens kostnader för hemtjänst är högre än 
budgeterat och inte rylns i den intäkt som erhålls 
för utförda insatser. Kostnaderna för köp av privat 
helntjänst är också något högre än vad som 
budgeterats. 

Ett antal åtgärder har vidtagits i förvaltningen för 
att minimera nämndens underskott, bland annat: 

@ Aterhållsam vikarietillsättning. 

Vakanta tjänster som inte tillsätts. 

o Minskat innehav av bilar. 

I juni 2013 beslutade fullmäktige om kommunens 
budget för 2014. Inom budgetramen så har 
socialnämnden tilldelats utökade resurser för bland 
annat: 

Rehabl Arbetsterapeut: 1 t j änst 

Utökad ledsagning 

Demensteam 
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Daglig verksa7nhet 

Thomas informerar att det har varit vissa problelTI 
med pågående konstruktioner vid daglig 
verksamhets lokaler. 

Thomas informerar även om att kafeterian i 
kommunhuset, Cafe Håbo, nu är igång och 
bemamlad av personer från daglig verksamhet. 

LSS-bostäder vid Dalängen 

Thomas meddelar att byggnationen av LSS
bostäderna vid kommer att färdigställas före 
tidsplanen. Detta möjliggör en tidigare inflyttning. 

Rådet beslutar att notera information. 

5. Information från miljö..; och 
teknikförvaltningen 

Tillganglighet i k07nmunhuset 

Annette Eliasson informerar om att automatiska 
dörröppnare kommer att installeras i kommunens 
sammanträdes salar i bottenplan på kommunhuset. 
Det pågår också ett arbete med att utveckla 
tillgängligheten på kommunhusets 
handikapptoaletter. 

07110rganisation på 7niljä- och teknikfärvaltningen 
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Annette informerar om de pågående 
förberedelserna inför omorganiseringen på milj ö
och teknikförvaltningen. 

Milj ö- och teknikförvaltningen ska delas upp i två 
förvaltningar där den ena förvaltningen ska 
hantera tillsynsfrågor och lnyndighetsutövning, 
och den andra förvaltningen ska hantera drift och 
förvaltning av kommunens fastigheter, gator och 
anläggningar. 

Annette meddelar att hon kommer tillhöra 
byggavdelningen. Hon kommer fortsättningsvis att 
handha bostadsanpassningsbidrag. 

Rådet noterar informationen. 

6. Val till arbetsutskott i KHR 

Rådet beslutar att utse följande ledamöter i 
arbetsutskottet: 

Jan-Olof Jigler, Diabetesföreningen i Håbo 

€t Susa1me Hultgren-Edholm, 
Anhörigföreningen i Håbo 

® Per-Olof Renefalk, SRF 

Rådet noterar även att ordförande Gunilla 
Gustavsson och vice ordförande Solweig 
Lundkvist tar plats i rådet enligt KHR:s nya 
reglemente. 
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att bredda uppdraget till att inbegripa hela 
socialtjänsten. 

Tjänsten ska inledningsvis vara placerad under 
socialförvaltningen, men slutgiltig placering ska 
behandlas i salnband med översynen av 
kommunens nämndsorganisation. 

HSO Håbo framhåller att eftersom att tjänsten ska 
råda och vägleda socialförvaltningens brukare, till 
exempel i överldagningsärenden, så är det lämpligt 
att den är organisatoriskt skild från 
socialförvaltningens övriga verksalnheter . Därför 
anser HSO Håbo att den mest lämpliga 
organisatoriska hemvisten för t j änsten är under 
kommunstyrelsen. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

9 o Efterfrågan om information beträffande 
tillgänglighet i våningsbaracker vid 
Västerängskolan 

J an-O lof Jigler påpekar att det kommunala 
handikapprådet inte har fått någon information Oln 
valet av att använda tvåvåningsbaracker SOln 
tillfälliga skollokaler vid ombyggnationen av 
Västerängsskolan. Den nuvarande lösningen är 
pro b lematisk ur tillgänglighets synpunkt. . 
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Annette Eliasson informerar att det är den 
begränsade ytan SOln avgör, och understryker att 
det handlar om en tillfällig lösning. 

Carina Lund meddelar att moderaterna har lämnat 
in synpunkter angående barackerna på : 
Västerängsskolan både till skolnälnnden och 
milj ö- och tekniknämnden. I de inlämnade 
synpunkterna påpekas att lokalelna inte fungerar 
tillfredställande för barnen, bland annat ur 
tillgänglighets synpunkt. 

Rådet beslutar att notera informationen och att 
uppdra till Johan Tolinsson att bevaka ärendet i 
skolnälnnden. 

100 Arbetet med dyslexielever och mobbing i 
skolan 

Håkan Igelström meddelar rådet att han önskar 
kompletterande information från skolförvaltningen 
dels angående kommunens arbete med elever med 
dyslexi, och dels kring arbetet för att motverka 
mobbning både av dessa elevgrupper och i 
allmänhet. 

Rådet beslutar att notera önskemålet och uppdrar 
till Gunilla Gustavsson att kontakta 
skolförvaltningen och bjuda in representanter från 
elevhälsoteamet till nästa rådssammanträde för att 
informera om dessa ämnen. 
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11. Atgärdslistan 

Handikapparkeringar ino111 kOl1unun 

Arbetet med inventeringen pågår. Rådet beslutar 
att punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Belysning avfartsväg 

. A vvaktar fortfarande detaljplan. Rådet beslutar att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

Tillgänglighet, Bålsta Hälsocenter 

Arbetet pågår. Rådet beslutar att punkten ska stå 
kvar på åtgärdslistan. 

Övergångstället vid Lidl 

Information från förvaltningen är att ett nytt 
övergångställe avvaktar nybyggnation vid 
Glastomten. 

Rådet noterar informationen och efterfrågar en 
telnporär lösning. Rådet beslutar att punkten ska 
stå kvar på åtgärds listan 

Liften i vannvattenbassängen 

F örvaltningen har samlat in offerter men inköp och 
installation aven ny lift ryms inte inom årets 
budget. Det"måste därför väntatill nästa år. Rådet 
noterar informationen och beslutar att punkten ska 
. stå kvar på åtgärdslistan .. 
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Bänkar i Bålsta Centrum 

Solweig Lundkvist informerar rådet om att det 
anställts ny personal inom centrumledningen som 
förhoppningsvis underlättar den framtida 
kontakten med dem. Solweigkommer att ta en ny 
kontakt med ledning för att diskutera bänkarna 
utanför IeA, men även för att inbjuda till en 
framtida träff lned rådet. 

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

Rapport 0111 arbetet ,ned/ull delaktighet 

Thomas Brandell meddelar att ingenting nytt skett 
inom arbete med full delaktighet sedan den 
redogörelse som lämnades vid rådets föregående 
sammanträde. 

Rådet beslutar att full delaktighet behandlas som 
en särskild punkt vid nästkommande 
sammanträde. Rådet beslutar att punkten ska stå 
kvar på åtgärdslistan. 

Servering i BCJF 

Inga förändringar i frågan. Rådet beslutar att 
punkten ska stå kvar på åtgärdslistan. 

JUSTERARE ~ 

~ ... ··IJ// I/tl 
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Förbättringar i föreningarnas hus 

Rådet noterar att ansvaret för föreningarnas hus i 
och med verksamhetsövergången från 
bildningsnämnden numera vilar under 
kommunstyrelsen. 

Annette Eliasson informerar om att de av rådet 
påtalade förbättrings behoven kommer att 
tillgodoses. Bland annat kommer följande att 
installeras: 

Klocka i sammanträdesrum 

Projektor och duk 

(9 Whiteboard 

Annette informerar även om att internet kommer 
att kopplas in till huset. 

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

12. Övrigt 

Rundvandring i Medborgarhuset 

Rådet bÖljade dagens sammanträde med en 
rundvandring i medborgarhuset Rundvandringen 
utgick ifrån en lista, sammanställd av HSO Håbo, 
som dokumenterar tillgänglighetsproblelnatiken i 
huset. Listan bifogas med protokollet. . 
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I samband med rundvandringen föreslår Per-Olof 
Renefalk att kommunen iordningställer baracker i 
enplanskonstruktion som skulle kUlma fungera 
SOln tillfålligliga foreningslokaler under tiden 
kommunen utreder inrättandet av nya 
foreningslokaler . 

Rådet beslutar att notera infonnationen och 
skickar Per";OlofRenefalks fråga vidare till 
kOffilnunstyrelsen. 

Föreningsbidrag 

Jan-Olof Jigler efterfrågar information om arbetet 
med att uppdatera och revidera kommunens regler 
gällande förenings bidrag. 

J onas Eliasson infonnerar om att uppdraget i och 
lned verksalnhetsövergången nu ligger under 
kOlnmunstyrelsen, och avdelningen for kultur och 
livsmiljö. Det pågår en rekryteringsprocess aven 
avdelningschef inom avdelningen. Sannolikt 
inväntar revideringsarbetet rekryteringsprocessen. 

Carina Lund informerar om att Moderaterna har 
lämnat in en motion som efterfrågar en 
salnlnanställning från år 2012-2013 av utbetalade 
foreningsbidrag, foreningens kostnader för 
nyttj ande av kommunens anläggningar samt vad 
kostnaden för detta hade varit utan subventioner. 

EXPEDiERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HABO 
KOMMUN 

Kommunala handikapprådet, KHR 

Protokoll 
Datum 

2013~09-26 

Motionen är överlämnad till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Rådet beslutar att notera informationen. 

RSMH:s lokaler 

Håkan Igelström informerar rådet om att han nåtts 
av information Oln att RSMH:s lokaler vid 
Stockholmsvägen ska rivas. 

J onas meddelar att det är sannolikt att meddelandet 
om rivningen av lokalerna hänger ihop lned den 
framtida exploateringen av centrumområdet i 
Bålsta. Det är alltså inte tal om att riva husen inom 
en snar framtid. 

Rådet beslutar att notera informationen och ger 
J onas och Gunilla i uppdrag att kontakta 
avdelningen för kultur och livsmiljö för att 
säkerställa informationen. 

Rådet beslutar även att bjuda in kommunstyrelsens 
ordförande Agneta Häggiund till nästa 
sammanträde. 

13. Avslutning 

Gunilla Gustavsson avslutar sammanträdet. 
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