SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

HÄBO

Datum

KOMMUN

2013-02-21

Kommunala handikapprådet, KHR

Protokoll fört vid det kommuna:.d
handikapprådets sammanträde 2013-02-21
Tid och plats:2013-02-21, Kalmarrummet,
kommunhuset, Bålsta

Närvarande ledamöter
Solweig Lundkvist, SRF
Per-Olof Renefalk, SRF
Anita Rosen, DHR
Håkan Igelström, RSMH
Marie Nordberg (MP)
Christian Ghaemi (MP)
Gunilla Gustavsson (S)
Antonio Lopez (S)
Johan Tolinsson (S)

Närvarande tjänstgörande ersättare
Bengt Bremark, Diabetsföreningen i Håbo
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Lill Pettersson, Strokeföreningen
Gunilla Segemark,Astma & allergif6reningen
Leif Carlsson, Elöverkänsligas förening
Nils-Ove Jonsson, Parkinsonf6reningen .
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Carina Lund (M)
Karl-Axel Boström (M)
Liselotte EIg (M)

Närvarande tjänstemän
Thomas Brandell, socialchef
Anette Eliasson, bostadsanpassning,
fastighetsavdelningen
Ann-Christin Borneteg, ombudsInan, äldre,
handikappade (punkt 1-5 och 7-17)
Caroline Uttergård, sekreterare

Justerare
Solweig Lundkvist, SRF
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Caroline Uttergård, sekreterare.
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justerare

Rådet utser Solweig Lundkvist, SRF, till justerare.

20 Godkännande av dagordningen
Dagordningen kompletteras med följande punkter:
ta)

Rappolier

®

Caf6 Håbo

Rådet beslutar att punkten Rapporter blir en
stående punkt på kommunala handikapprådets
sammanträden.
30 Genomgång av föregående protokoll

Rådet har ingenting att amnärka på föregående
protokoll.
Rådet beslutar att protokollet läggs till
handlingarna.

40 Information socialförvaltningen
Socialchef Thomas Brandell informerar om
socialnämndens budget för år 2012 som visade på
ett underskott med 1. 544 000 kronor. De högre
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kDstnaderna återfinns främst inom v rksalnhetelna
hemtjänst, placering vuxna missbrukare och
fårdtj änst.
Socialchefen informerar om att den dagliga
verksamheten tidigare har tillhört Svensk
Kommuntjänst. Den 1 maj 2013 kommer Håbo
kommun att ta över daglig verksamhet på grund av
att Svensk Kommuntjänst inte längre har tillstånd
från Socialstyrelsen att bedriva verksamheten.
På socialförvaltningen pågår rekrytering aven
biståndsbedömare.
Den 4 lnars 2013 sker inflyttning till det nya
äldreboendet Solängen.
Socialchefen informerar om att renovering startar
på Pomona den 18 mars 2013. Golven kommer att
bytas ut eftersom personer har fått problem med
allergier. Totalt kommer 8 avdelningar att
renoveras och renoveringen kommer att ske på ett
plan i taget. Man beräknar att det kommer att ta
omkring en månad att renovera ett plan. För det
våningsplan som renoveras kommer evakuering att
ske till hus 4, plan 5. Renoveringen beräknas pågå
i omla'ing 8 månader.
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50 Informatit 11 miljö- och telu~.ikförvaltningen
Christian Ghaemi, ordförande miljö- och
tekniknämnden, informerar om milj ö- och
tekniknälnndes budget år 2012 som visade på ett
underskott med 9,5 miljoner kronor. Bland de
främsta orsakerna till nämndens underskott
återfimls snöröjning och en elräkning från Kraft
och kultur. Nämndens budget indikerar vikten av
att vidta åtgärder för att inte nämndens budget ska
gå lned ett underskott år 2013.
Milj ö- och tekniknämndens ordförande informerar
om att det har fungerat bra med belysning och
snöröjning. Solweig Lundkvist, SRF, anser att
Håbo kOlnnlun har en bra snöröjning jämför med
andra kommuner.
Arbete pågår för att rekrytera en fastighetsstrateg.
Tjänsten behövs för att kunna utnyttja lokalelna
effektivare och för att minska lokalkostnaderna.
Per-OlofRenefalk, SRF, ställer fi-ågan om vad
tjänsten som en fastighets strateg innebär. Miljöoch tekniknämndens ordförande informerar om att
tjänsten innebär att vara en
koordinator/nyckelperson lnellan förvaltningar i
kOlnmunen. Tj änsten behövs för att kunna
samordna så att inga lokaler står tOlnIna.
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60 Brev.tån HSO Håbo ~ ~u KS rörande
ombudsman för äldre och funktionsnedsatta
Ann-Christin Borneteg, olnbudsman äldre och
handikappade, lämnar sammanträdet och deltar
inte i ärendet.
Per-Olof Rene falk, SRF, är en av forfattarna till
brevet från HSO Håbo till KS gällande
ombudsman för äldre och funktionsnedsatta. PerOlof Renefalk anser att det är svårt för en brukare
som har blivit nekad en ansökan som gjorts till
socialförvaltningen att kunna överklaga. Tj änsten
SOlU ombudsman for äldre och handikappade har
en viktig funktion och bör förhålla sig oberoende
till socialförvaltningen.
Ordf6randen läser brevet från HSO Håbo och
ställer frågan till socialchefen om hur det forhåller
sig med tj änsten.
Socialchefen infonnerar om att det ännu inte har
tagits något beslut om tjänsten kommer att
återbesättas men att man kOlnmer att se över hur
man kan använda resurserna på bästa sätt i
samband med att budgeten för år 2014 ses över.
Besked om tjänsten kOlnmer att kunna ges när
budgeten for år 2014 är klar. Socialchefen har
ingenting att invända mot skrivelsens forslag .om
att tjänsten tillhör kommunstyrelsens förvaltning
istället för att, som i dagsläget, tillhöra
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SOt ~alförvaltningen.~ocialchefen nän~_Jder dock

att frågan om förvaltningstillhörighet lnycket beror
på kOlmnundirektören.
Ann-Christin Borneteg, ombudsman äldre och
handikappade, kommer åter till sammanträdet.

7 Arbetsutskott i handikapprådet
e

Ordföranden går igenom beslutet från
kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 januari
2013. Arbetsutskottet beslutade då att uppdra till
förvaltningen att utreda frågan om inrättande av ett
arbetsutskott i handikapprådet och utifrån
resultatet återkomma med förslag om fortsatt
hantering.
Solweig Lundkvist, SRF, går igenom det förslag
Oln justering av rådets reglemente som
behandlades i kommunala handikapprådet år 2011.
Rådet föreslog vid detta tillfälle att ett
arbetsutskott skulle im"ättas för beredning av rådets
ärenden. Diskussion förs om beslut om
arbetsutskott för KHR har tagits av
kommunstyrelsenJkomlnunfullmäktige.
Ordföranden meddelar att det återstår att avvakta
förvaltningen utredning.
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för HSO H~' ao

Ordföranden informerar om att HSO inte räknades
som en förening och dänned inte kunde tilldelas så
mycket bidrag av bildningsnämnden. F ör HSO är
det bättre att ansöka hos socialförvaltningen.

90 Förvaltningarnas redovisning av planerade
åtgärder utifrån plan för full delaktighet
Socialchefen infonnerar om att planen för full
delaktighet har gåtts igenoln och att 6 punkter har
lyfts fram som prioriterade olnråden för år 2013.
De prioriterade områdena återfinns i protokollets
bilaga nUlnlner 1.

100 Särskild handläggare för fuU delaktighet
Per-Olof Rene falk, SRF, informerar om att förslag
tidigare har lyfts fram till socialförvaltningen om
att den handläggare som har arbetat med planen
för full delaktighet skulle fortsätta med det arbetet.
Per-Olof Renefalk anser att det bör vara en person
som är koordinator i samlnanhanget och det är
viktigt att det blir ett ställningstagande i frågan.
Ordföranden och Carina Lund, kommunstyrelsen,
får i uppdrag att bevaka frågan om särskild
handläggare för full dela~(tighet.
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110 Styrd,,- kument för hur .:trbetsmarknad. . .il
ska förbättras för personer med
funktionsnedsättning
Solweig Lundkvist, SRF, anser att den framställan
som har gjorts angående ökade lnöjligheter på
arbetsmarknaden för personer lned
funktionsnedsättning är ett mycket bra dokument.
Solweig Lundkvist, SRF, anser att det är viktigt att
lnan tittar på de situationer där man kan anställa
personer med funktionsnedsättning. Föreslås att,
vid utlysning av tj änst, informera om att om en
person som är kvalificerad för tj änsten har någon
funktionsnedsättning så konlmer tj änsten att gå till
denna person i första hand.
Ordföranden efterlyser en handlingsplan.
Socialchefen föreslår att man i planen för full
delaktighet skulle kunna inkludera en skrivelse om
hur arbetsmarknaden ska förbättras för personer
med funktionsnedsättning. Socialchefen
informerar om att en dialog kOffilner att föras
mellan Håbo kOlnmuns personalchef och chef på
Arbetsförmedlingen för att finna samarbete för att
få fler funktionsnedsatta i arbete.
Kommunala handikapprådet är öppna för att, i
planen för full delaktighet, inkludera skrivelse om
hur arbetsmarknaden ska förbättras för personer
med funktionsnedsättning.
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Socit~chefen

informer . x om viljan att 01 ,~na med,
somlnaljobb för ungdolnar med
funktionsnedsättning i sommaljobben för år 2013.

120 Håbo kommuns tillgänglighetsarbete i
skolan
Ordföranden informerar om den skrivelse som har
skickats till skolförvaltningen angående Håbo
kommuns tillgänglighets arbete i skolan.
Håkan Igelström, RSMH, delar ut en skrivelse
med frågor till skolförvaltningen. Ett svar önskas
från skolförvaltningen på Håbo kOlnmun. '
Skrivelsen återfinns i protokollets bilaga nr 2.
Ordföranden meddelar att någon person från
skolförvaltningen kOffilner att besöka kommunala
handikapprådet på nästkommande sammanträde.

13. Åtgärdslistan
Rådet går igenom åtgärdslistan.

Allergisäkrade avdelningar i kOlnn~unens
äldreboende
Socialchefen informerar om att kOmlTIUnenS
äldreboende har allergi säkrade avdelningar. "
Allergisäkringen gäller dock inte husdjur som
hund och katt. På äldreboende Solängen komn1er
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.llan att prova ml J djur men om allergi uppstår så
kommer man inte att ha kvar husdjuren. Punkten
stryks från åtgärdslistan.

Avtal om hörselslingan
Ansvarig för ärendet ändras till kultur och fritid.
Bänkar i Bålsta CentruIn
Rådet beslutar att ärendet ska stå kvar på
åtgärdslistan. Solweig Lundkvist, SRF, har varit i
kontakt med centrumledningen men får i uppdrag
att bjuda in centrumledningen till kOIDlnande
samluanträde i kommunala handikapprådet för
ytterligare samtal i ärendet.
Räcke i Aulan, BCJF
Annette Eliasson, fasighetsförvaltningen,
informerar om att arbete pågår med att ta in en
offeli.
Servering i BCJF
Antonio Lopez, bildningsnälnnden, får i uppdrag
att lyfta frågan på nästkommande sammanträde i
bildningsnämnden.
Förbättringar ijöreningarnas hus
Antonio Lopez, bildningsnämnden, får i uppdrag
att lyfta frågan på nästkommande sammanträde i
bildningsnämnden.
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Annette Eli,-, Json, f~ghetsfö: laltningen,
informerar Oln att fritidskonsulenten har beställt
både duk och proj ektor.
Rådet beslutar att nästkommande sammanträde i
komlnunala handikapprådet äger rum på
Föreningarnas Hus.
Ljudisolering i kOlnntunhusets sanunanträdessalar
entreplan
Carina Lund, kommunstyrelsen, föreslår att en
översyn görs av ljudisoleringen i komlnunens
sanlffianträdessalar så att samm anträde ssalarna blir
tillgängliga för alla. Ärendet blir en ny punkt på
åtgärds listan.
J

Solweig Lundkvist, SRF, får i uppdrag att se över
Oln det finns intresse av att staiia HRF Enköping
Håbo.

140 Rapporter
Solweig Lundkvist, SRF, rapporterar om de
allmänna ordningsföreskrifterna som är gällande
inom Håbo kOffilnun för hundägare.
Ordningsföreskrifter och mailkonversation om
hundar och ledarhundar återfinns i protokollets
bilaga nr 4.
Solweig Lundkvist, SRF, rappolierar om en
nyheter från Landstinget i Uppsala län angående
---:;::
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högkos "nadsskydd.Det [ill1S en gräns för· ,.ur hög
avgift en patient behöver betala i avgifter, så kallat
högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet är idag
indelat i tre delar:
@

$
@

ett högkostnadsskydd för sjukvård
ett högkostnadsskydd för sjukresor
ett högkostnadsskydd för hjälpmedel

Från den 1 april 2013 kommer det endast att finnas
ett högkostnadsskydd som omfattar alla tre delarna
och gränsen för hur lnycket en patient behöver
betala innan patienten får ett frikort kommer att
sänkas. Nyhetsbladet återfinns i protokollets bilaga
nr 5.
Dagordningens punkt Rapporter beslutas bli en
stående punkt på sammanträden i komlnunala
handikapprådet.

15. Cafe Håbo
Per-Olof Renefalk, SRF, informerar Oln sin
kontakt med ordförande i HSO Håbo 'och Annette
Eliasson på kOlnlnunens fasighetsförvaltning
angående Cafe Håbo. Det har varit en bra
kOlnmunikation kring lnöjligheterna att bygga om
cafeet. Diskussioner har förts kring att vid
olnbyggnation tillgänglighetsanpassa köket
.

.
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F ör~ ~ag finns till exeL_pel om skåp son, går att
båda höja och sänka.
Maude Cederholm, Anhörigföreningen, föreslår att .
Annette Eliasson på fastighetsavdelningen och
fastighetsförvaItare Martin Johansson tar upp
diskussion kring vad rullstolsburna personer ska
kunna göra i cafeet.
Per-O lof Renefalk, SRF, föreslår att lnan vid
rekryteringen av personal, söker personer med
funktionsnedsättning. Socialchefen lneddelar att
tanken är att en grupp personer fr-ån daglig
verksamhet kommer att arbeta i cafeet.
Annette Eliasson, fasighetsförvaItningen,
informerar om sina förslag till åtgärder för att
skapa god tillgänglighet. Man bör känna till att om
cafeets kök tillgänglighets anpassas så kOlnmer allt
som behövs i köket inte att få plats.
Socialchefen får i uppdrag att föra fram i
verksamheten att det har varit otydlig
kommunikation angående cafeverksalnheten.
Rådet stödjer förslaget att tillgänglighetsanpassa
cafeverksamheten och att rekrytera personal från
daglig verksamhet.
Christian Ghaemi,milj ö- och telmiknäITlnden,
informerar om· att milj ö- och teknikförvaItningen
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har fått i uppdras av nämnden att i-,åbörj a
ombyggnation av cafeet. Vid synpunkter på
ombyggnationen kan lnan vända sig till Håbo
kOilllnuns fastighetschef.

16. Övriga frågor
Utbildning i FN-konventionen, del 2
Solweig Lundkvist, SRF, infonnerar Oln att man
kommer att forsöka anordna ett andra
utbildningstillfålle i FN-konventionen. Ärendet om
utbildningstillfålle blir en punkt på rådets
åtgärdslista.
Justering av protokoll
Justering av rådets protokoll från dagens
sammanträde bestäms äga rum den 28 februari
2013, klockan 13.00 i kommunhuset.

Kognitiv hjälpn1edel
Socialchefen informerar om att på grund av
felaktigt underlag från socialforvaltningen så har
kommunfullmäktige tagit ett felaktigt beslut om
kognitiv hj älpmedel. Ärendet kommer att tas upp
på nytt i socialnämnden for att sedan tas upp i
kommunfullmäktige.
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Ordföranden avslutar salnmanträdet klockan 21.00
och påminner om att nästkommande sammanträde
äger rum på Medborgarhuset.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

Nr .

HABO

Vår beteckning

Datum

KOMMUN

KS nr

2013-02-21

Bilaga nr 1

Planerade åtgärder utifrån Plan för full delaktighet
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Planerade åtg~.rdeJr utifrån Plan för fuH
delaktighet
El)

®

@)

~

®

Informera om Full delaktighet i Håbo 20122015 med stöd av bland annat folder/broschyr
och ge ökad kunskap om människor lned
funktionsnedsättning och livsvillkoren på ett
sakligt sätt.
Erbjuda allmänhet, företag och föreningar i
Håbo information om funktionsnedsättning
och funktionshinder vid minst ett tillfälle
under perioden 2012-2015.

Skolan ska ta fram en plan för att öka
medvetenhet och kunskap hos elever om
funktionsnedsättning och funktionshinder.
Genomföra en inventering av behov av
samhällsinsatser hos falnilj er i Håbo där det
finns barn/ungdomar/vuxna med
funktionsnedsättning. Inventeringen ska
användas som planeringsunderlag för
framtida åtgärder.

Handikappföreningarna ska involveras tidigt i
planeringsprocesser och vara en salnrådande
part. Under 2012 ska en plan tas framför hur
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inLytande, delaktiglLvten och samråd kan
säkras.
®

Koniniunens hemsida ska göras tillgänglig för
alla senast den 31 december 2013.
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Bilaga In" 2

Skrivelse från ordförande i RSMH
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RSMH (riksförbundet för social och mental hälsa)
Till KHR
Undrar om kommunens ellever som har dyslexi får den hjälp de
har rät till, av spesiailärare. Det går ca 8 ellever i grundskoln med
dyslexi på 100 ellever.Varge bok elleverna får ska det finnas en cd
skiva längst bak, så att man kan Iysna samtidigt som man försöker
följa med i boken. Det är mycke vigtigt att eleverna får stöd och
jälp i ett tidigt skede. Dessa ellever kommer antaglingen att stå
utanför information samhelet som internet svårigheter att få job
och utanförskap en del kommer att hamna snet klarar man inte
skollan så är ·det ingen ide. Dåligt självförtroende leder ofta till
psykisk ohälsa Ca 20 procent avelleverna som går ut skolan med
dålig läsfömåga
Risken är att det blir en klasfråga för ellever som har föräldrar med
dålig ekonomi och inte har råd med internet. Desa ellever får inte
samma förutsätningar som andra ellever.

Mobing forsätter i skolan, nu har kränkningar oCh-mobing ökat
kraftigt via internet::1lnte alla ellever berätar för lärarna eller
familjen därför att de skäms,detarlång kö till SUP. Tyvär har
ellever som har haft det jobigt och mobats svårt i skolan, kan
utvekla psykåser och depritioner som vuxna.
Hur många elever fins i kommunen
Har skolan inventerat hur många som har dyslexi
Hur många spesiallärare fins och är specialutbildade
Hur många skolpsykolåger finns i skolan
hur många kuratorer fins i skolan.

-

,''-

Ordförande i RSMH

(-IÅBO

Datum·

KOMMUN

2013-02-21
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Bilaga m' 3
Atgärdslista
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Bilaga ffi 3: Atgärdslista KdR 2013-02-21
Å'rende
Handikapparkeringar
inom kOlnmunen
Belysning avfalisväg
Avtal om hörselslingan

Ansvarig
Arne

Atgärd
Utreds Oln det kan lösas
inom kommunens mark.
Arne
Avvaktar detaljplan.
Kultur och
Skriva avtal
tillsaminans
fritid
Ined receptionen.
Tillgänglighet, Bålsta
Arne
Att undersöka möjligheten
hälsocenter
till att tillgänglighetsanpassa
vägen vid hälsocentret.
Övergångsstället vid Lidl Arne
Flytta övergångsställe samt
förse med ljud och ljussignal.
A vvaktar byggnation
på Glastomten.
Se över liften i
Miljö- och
Liften i
varmvattenbassängen
teknikförvalt vannvattenbassängen.
.
nI ngen
Oln problelnen inte
går att lösa beställ en
ny. Väntar offelier.
Bänkar i Bålsta Centrum Ordförande Höra Ined representanter för
och
centrumledningen om det
sekreterare
går att ställa ut fler bänkar.
Rappoli om arbetet med NäInnderna Kontinuerlig information
full delaktighet
från kOffilnunen till rådet
arbetet med "Full delaktighet".
Miljö- och
En inventering av enkelt
Inventering av enkelt
avhj älpta hinder
tekniknämnd avhjälpta hinder i
en
komrnunen presenteras
EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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KOMMUN
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L013-02-21

RLcke i Aulan, BCJF

B ildningsi.lä
mnden och
miljö- och
tekniknämnd
en
Bildningsnä
ffinden

Servering i BCJF

Tillse att bå~ l trapporna
i lokalen förses med ledstänger.

Utöka möjligheterna till
sj älvservering för de
föreningar SOln utnyttjar lokaler i
BCJF.
Bildningsnä Installera digital proj ektor
mnden
med duk, samt
autolnatiska dörröppnare.
Annette
Se över ljudisoleringen
Eliasson,
i kommunhusets
fastighets avd samlnanträdessalar, entreplan
elningen
Solweig
Ordna ett andra
Lundkvist
utbildningstillfålle
i FN-konventionen.

F örbättringar i
föreningarnas hus
Ljudisolering i
kommunhusets
s ammanträdes salar
Utbildning i FNkonventionen
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Nyheter från Landstinget i Uppsala län
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Landstinget i Uppsala län

[~yhetsb~adet
@

I
Information till personer med synskada från Landstinget i Uppsala län
~~~'ill~

Februari 2013

Flera högkostnadsskydd slås ihop tiU ett
Det finns en gräns för hur mycket en
patient behöver betala i avgifter i'

öppenvården, för sjukresor och för
hjälpmedel under tolv månader.
,

Att det finns en gräns, kallas för högkostnadsskydd.
Sedan' tidigare finns det ett högkostnadsskydd för sjukvård, ett annat för
sjukresor och ett tredje för hjälpmedel.
Från 1 april ska det bara finnas ett
högkostnadsskydd som omfattar alla
tre delarna. Dessutom sänks gränsen
för hur mycket patienten behöver

Ur innehållet

betala, från sammanlagt 3 400 kronor
under tolv månader, till 2 600 kronor.
När patienten har betalat så mycket,
får han eller hon ett frikort. Därmed
behöver han eller hon inte betala fler
avgifter under resten av perioden på
tolv månader. Men det krävs att patienten visar upp frikortet.
(V) och (MP) ville bland annat att
frikortet ska gälla tolv månader räknat
från det senaste frikortsgrundande
besöket samt att beloppet s.ka va'ra
2 300 kronor.
.

:r

Från landstingsfullmäktige 5 februari ......................................................... sid 2
o Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 11 februari ....................................... sid 4Nya satsningar på kultur ................................................................ ~......................... sid 4".Talbokstips ........ ~ ..... ;....... ~ .................. ~ ....... :............................................................. sid 5
" Evenemangstips ............................... ~ .................. ;...........................................
~ .... sid 6
.
a

o

.

~

. ..:..•.< 00 ;.0..
o".

._.•........•.•...

HÅBO

Vår beteckning

Datum

KOMMUN

2013-02-21

KS nr

Bilaga m· 5

~

@

Allmänna ordningsföreskrifter inom Håbo
kOilllTIUn
Mailkonversation angående hundar och
ledarhundar
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J-{ABO
KOMlvlUI\l

Datum

03FS 1996:37

2012-12-21

Vår beteckning

KS200S/31 nr 2012.3773

ABmänna ordningsföreskrifter, gällande inom
Håbo kommun

Håbo kOnl111Ul1 föreskriver följande nled stöd av l §
förordningen (1993: 1632) med benlyndigande för
kOm111Uner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordnings lagen (1993: 1617).
KOlumunfullmäktiges beslut 2008-04-20, § 46
KOlwuul1fulhnäktiges beslut 2012-09-24, § 98 - ändring
i föreskrifternas 13 §
Föreskrifternas innehåll och
tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning
och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap.
ordningslagen (1993: 1617)
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller
ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Håbo komrnun skall upprätthållas.
Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra att
människors hälsa eller egendom skadas till följd av
användning av pyrotekniska varor.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på aHa platser
inom
.
.
komlnunen som är offentlig plats enligt 1. kap. 2 §

_.,'

.,"

o

2(15)

HABO

Datum·

KOfVlMU/'J

2012-12-21

Vår beteckning

KS2008/31 nr 2012.3773

första styckec 1- 4 ordningslagen om inte annat·
anges.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel
gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.
3§
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa
föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra
stycket ordningslagen, följande områden jämställas
llled offentlig plats:
Badplatser:
Ekillabadet,
Kalmarsandsbadet
Kräggabadet

Idrottsplatser:
idrottsplats

Gröna dalens

Björkvallen
Kvarnvallen
Gransäters idrottsplats

Kyrkogårdar vid:

Häggeby kyrka

Kalmar kyrka, Bålsta tätort
Skokloster kyrka
Yttergrans kyrka
Övergrans. kyrka

·

..... . , .. '.

,'~'.'

'.....

. .

~

"

3(15)
Datum

Vår beteckning

KS2008/31 nr 2012.3773

2012-12-21

Vibyspåret,

Motionsspår:
Bålsta tätort

Granåsenspåret, Bålsta tätort

Park:

Skeppsparken, Bålsta tätort

Campingplats:
campingplats

Sånkans

Valhall

Köpcenter:
köpcenter

4§
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd
enligt 7 §, 10 - 12 §§ samt 14 § bör kommunen ges
möjlighet att yttra sig.

Lastning av varor

5§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering
skall den som ansvarar för åtgärden göravadsom
behövs för att undvika att allmänheten utsätts för ...
;",:.:
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4(15)

HÅBO

Datum

KOMMUf\J

2012-12-21

Vår beteckning

KS2008/31

nr 2012.3773

titlfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig
lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så
att brandposter, brandsläckningsutrustningar,
utrymningsvägar och handikapparkeringar eller
andra handikappanordningar blockeras eller så att
räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.
6§
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord
eller sand, tippning av fyllnadslllassor, schaktning,
grävning eller annat liknande arbete skall se till att '
det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts
för minsta rnöjliga olägenhet.

Störande buller
7§
Verksamhet som orsakar störande buller för
personer på offentliga platser, får inte ske utan
polismyndighetens tillstånd.

Containrar
8§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container,
som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig
att tydligt märka containern med ägaren eller
, nyt~anderättshavarens namn, adress och
•telefonnummer ..

Markiser,

f(agg~r

och skyltar
, "9. §'
,

. .
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Datum

I<OMMUI\l

2012-12-21

~

Vår beteckning

KS200B131 nr 2012.3773

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så
att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än
2.20 meter och över en cykelbana på lägre höjd än
2.50 rneter eller över en körbana på lägre höjd än
4.50 meter.
Affischering

10 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte
utan tillstånd av polismyndigheten 'sättas upp på
sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande
som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på
tavlor, pelare eller liknande anordningar som är
avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser
och andra tillkännagivande som avser
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen
finns.
Högtalarutsändning
11 §
Information, reklam, propaganda eller andra
budskap som riktar sig till personer på offentliga
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande
utan tillstånd av polismyndigheten.
Insamling av pengar
12§
.

.

POlismyndighetenstillstånd krävs för insamling av
pengar i bössor eller liknande, ominsarnlingen iJlte

~-
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I~ABO

Datum

KO!V1!V1U 1\1

2012-12-21 .

Vår beteckning

KS200S/31 nr 2012.3773

utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst
eller offentlig tillställning.
När insamlingen skall ske i sarnband med
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol

13 §
Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över
2,25 volymprocent får inte förtäras, annat än i
samband med trllåten utskänkning, inom följande
områden som redovisas i kartbilagor:
Inom området Bålsta som innefattar:
Järnvägs- och pendeltågsstationen innefattande
sarntliga pendlar-parkeringar, angöringsytor för
buss och taxi, Mansängen, Centrumieden, Gröna
Dalen
lP,
konstgräsplanen,
Centrumstråket,
Österled,
Håbovägen,
Stockholmsvägen,
Västergränd och Västerängsvägen, Västerängsskolan med Nybygget, Backsippan och El!enborgs
förskola, Stockholms-vägen och gångvägen som
löper parallellt med denna från nya centrum upp till
gamla centrum där den övergår i Enköpingsvägen
innefattande Gransäterskolans område upp till
Klyvvägen och vidare till Asleden och sedan ner tHl
Enköpingsvägen och She!!.

o

7(15)

HABO

. Var beteckning

Datum

KOMMUN

2012-12-21

KS2008/31 nr 2012.3773

Ambulerande försäljning

14 §
För alllbulerande försäljning på följande platser
krävs polismyndighetens tillstånd:

Centrumparkeringen samt Va/ha/ls Köpcentrum.
Med ambulerande försäljning avses sådan
gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som
därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 §
ordningslagen.

Camping
15 §
Tältning och camping är förbjuden på offentlig plats,
reglerat i ordningslagens 1 kap, 2 § samt inom de
områden som redovisas i denna stadgas 3 §.
Polismyndigheten kan medge undantag från
förbudet om särskilda skäl föreligger.

Hundar och katter

16 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för
underhåll eller nyttjande eller den som endast
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa ..
bestämmelserna i 17 och18 §§. Det som sägs i
dessa paragrafer gäller inte ledarhund för
synskadad person eller för polishund i tjänst.

t7§

...•. ;. .. >.....
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Datum

KOMMU[\l

2012-12-21

Vår beteckning

KS2008/31 nr 2012.3773

Hundar skall hållas kopplade: Inom idrottsplatser,
campingplats oS;h park - se 3 § i dessa föreskrifter.
Tikar skal! under löptiden hållas kopplade inom hela
kornmunen, dock inte inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall Qen antingen
ha halsband på sig med ägarens narnn, adress och
telefonnummer el,ler ha tydlig identitetsmärkning.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser och
skolgårdar eller under tiden 1 maj - 30 september
inOll1 områden för allmänna badplatser. För det
senare - se 3 § i dessa föreskrifter.

18 §
Inom följande områden skall föroreningar efter
hundar plockas upp: Efter gång- och cykelbanor
inom Bålsta tätort och Skoklosterområdet. Inom
samtliga bad- och idrottsplatser, motionsspår och
parken som redovisas i dessa föreskrifters 3 §.

19 §
När en katt inte hålls kopplad skall den ha halsband
på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer. Katter får istället vara I D-märkt på
annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

20 § .
Tillstånd från polismyndigheten krävs för
användning av fyrverkerier eller andra pyrotekniska
varor inonl detaljplanelagt ornrådet inom hela
.
kommunen.
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Datum

KOlvJMUN

2012-12-21

Vår beteckning

KS2008/31 nr 2012.3773

Följande tider under året är undantagna från
tillståndskravet:
Nyårsafton:

mellan kl.. 18.00 - 24.00

Nyårsdagen:

mellan kl. 00.00 - 02.00

Påskafton

mellan: kl. 18.00 - 24.00

Påskdagen

mellan: kl. 00.00 - 02.00

Valborgsmässoafton:
24.00

mellan kl. 18.00-

1 maj: mellan: kl. 00.00 - 02.00.
Den som skjuter av fyrverkerier eller andra
pyrotekniska varor ska visa största möjliga hänsyn
till omgivningen.

Skjutning med fjädervapen m.m.

21

§

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt
motsvarande vapen får inte användas inom offentlig
plats, reglerat i ordningslagens 1 kap, 2 § samt
inom de områden som redovisas i denna stadgas 3
§.

Ridning och löpning

22 §
Ridning får inte ske: Inom samffjga skolgårdar saint
på av kommunen anlagda/skötta gräsytor.
Ridning får ej hellerske jföljandelllbtio~sspår:
Vibyspåret och Granåsehsmotionsspår.
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Datum

K0lV1fv1UN

2012-12-21

Var beteckning

K82008/31 nr 2012.3773

Gåhg, löpning och körning med draghund är
förbjudet i följande anlagda skidspår: Vibyspåret
9ch Granåsen, båda inom Bålsta tätort.

Särskilt preparerade skidspår får inte nyttjas annat
än för skidåkning.
Avgift för att använda offentlig plats
23 §

För användning av offentlig plats och område som
kommunen jämställt med sådan plats har
kOmll1Unen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder
som har beslutats av kommunfullmäktige.
Förbud mot åkning med rullskridskor m.m. Valhall Köpcentrum

24 §
Akning med rullskridskor, inlines och skateboard
och liknande förbjuds inne i Valhall Köpcentrum,
Bålsta tätort.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

25 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot dessa ordningsföreskrifter kan dömas til!
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket i
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om
föreläggande och, föhierkande . ·

11 (15)
Datum

2012-12-21

Bilagor: Kartor där områden och platser 11led
begränsningar markeras.

/Ko mm unfu II mäktige

. väi beteckning
KS2008/31 nr 2012.3773
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12(15)
Datum

2012-12-21

Områden läms~äHda medoffel1tlig piats

. Vår beteckning

KS2008131 nr 2012.3773

o

13(15)

HABO

Datum

KOMMUI\J

2012-12-21 .

Vår beteckning

KS200S/31 nr 2012.3773

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
.
FÖR HABO KOMMUN

KF 2012/§98 - Område inom vilket
Skala: 1:12000

I,'

I

spritdryCkerintefårförtära~inomoffentlig plats - se föreskrifternas §133.
.

o

14(15)

HABO

Datum

KOMlVlUN

2012-12-21

Ambulerande fÖI'säijn1n9

Karib/laga till Allmänna lokala ordnhgsiöreskriiler för H~bo kommun 14 §
2008-06-13
.
.

Vår beteckning

KS200S/31 nr 2012.3773
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Ht\BO

Datum

I<OMMUI\J

2012-12-21

Detaljplanelagt område

Vår beteckning

KS2008/31 nr 2012.3773
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Hej!

Här kommer svar från miljöavdelningen avseende hundar på
Krägga Herrgård samt ledarhundar i offentliga lokaler, se
nedan.

1. Ett privat företag har rätt att välja vilken inriktning
de vill. I det här fallet har man valt en sk hundprofil r
där man tar emot hundägare. Vi gör ingen bedömning
av tillgängligheten, det har vi inte rätt att göra. När
det gäller livsmedelssäkerheten är lokalen godkänd.
Ur hälsoskyddssynpunkt tittar man på att
egenkontrollen uppfylls när det gäller städning, finns
det tillräckligt många toaletter för antalet gäster osv.
Lagstiftningen säger inte att allergiker äger självklar
rättighet till allt. En allergiker får liksom' hundägare
anpassa sig. Det framgår på hemsidan att man tar
emot hundar och att de får följa med in i de flesta av
hotellrummen, hänga i lobbies och salonger, samt

•
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Utskrivet av: Solveig Lundkvist
l'-lamn: VB: Svar ti(I Solveig, Krägga herrgård. samt ledarhundar ...

-_...:_---_ .. _. _....

. den 7 februari 2013 17:28:51
Sidan 2 av 7

följa I/ied in i vissa matsalar. Är man allegiker kanske
rnan ska f'--åga innan man bokar hur det ser ut för att
undvika problem.

2. Enl(gt Livsmedelsverket rår man ha med sig
ledarhund i en livsmedelslokal. I övrigt har
ledarhundar i regel fritt tillträde tifl offentliga lokaler.
Numer likställs även övriga assistanshundar med
ledarhundar i de flesta av landets kommuner.
Tillträdet regleras ev i allmänna lokala
ordningsstadgar. Mer information finns på
http://www.hi.se/sv-se/hjalpmedelstorget/assistansh
undar/-/Regelverkl

Har du några övriga frågor är du välkommen att
kontakta mig per telefon.

Med vänlig hälsning

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Med vänllg hälsning
:

....
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Utskrivet av: Solveig Lundkvist
Namn: VS: Svar till Solveig, Krägga herrgård samt ledarhundar ...

den 7 februari 2013 17'28:51
Sidan 4 av 7

Hej

Ett privat företag har rätt att välja vilken inriktning
de vill. I det här fallet har man valt en sk
hundprofil, där man tar emot hundägare, Vi gör
ingen bedömning av tillgängligheten, det har vi inte
rätt att göra, När det gäller livsmedelssäkerheten är
lokalen godkänd. Ur hälsoskyddssynpunkt tittar man
på att egenkontrollen uppfylls när det gäller
städning, finns det tillräckligt många toaletter för
antalet gäster osv, Lagstiftningen säger inte att
allergiker äger självklar rättighet till allt. En
allergiker får liksom hundägare anpassa sig. Det
framgår på hemsidan att man tar emot hundar och
. att de får följa med in i de flesta av hotellrummen,
hänga i lobbies och salonger,samt följa med in i
vissa matsalar. Är man allegiker kanske man ska
fråga innan man bokar hur det ser ut för att undvika
problem.

Enligt Livsmedelsverket får man ha med sig
ledarhund i en livsmedelslokaL I övrigt har
ledarhundar i regel fritt tillträde till offentliga
lokaler, Numer likställs även övriga assistanshundar
med ledarhundar ide flesta av landets kommuner,
Tillträdet regleras ev i allmänna lokala .
ordningsstadgar. Mer information finns på·
http://www.hi.se/sv-se/hjalpmedelstorget/assistan
sh,undar/-/Regelverkl·
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