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Närvarande ledamöter
Solweig Lundkvist, SRF
Per-OlofRenefalk, SRF
Anita Rosen, DHR
Jan-Olof Jigler, Diabetesföreningen i Håbo
Håkan Igelström, RSMH
Susanne Hultgren-Edholm, Anhörigföreningen i
Håbo
Marie Nordberg (MP)
Christian Nordberg (MP)
Gunilla Gustavsson (S)
Antonio Lopez (S)
Johan Tolinsson (S)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Lill Pettersson, Strokeföreningen
Gunilla Segemark, Astma och allergiföreningen
Leif Carlsson, Elöverkänsligas förening
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Nils-Ove Jansson, Parkinsonföreningen
Carina Lund (M)
Karl-Axel Boström (M)
Liselotte EIg-Grahn (M)
Gunilla Alm (FP)

Övriga närvarande
Elisabeth Hedberg, Enhetschef Habiliteringen
(punkt 1)
Marina Jonasson, Kurator Habiliteringen (punkt 1)
Thomas Brandell, socialchef
Annette Eliasson Bostadsanpassning
Jonas Eliasson, sekreterare
Agneta Häggiund, kommunstyrelsens ordförande
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1. Information från Habiliteringen

Rådet beslutar att punkten "Information från
Habiliteringen" flyttas fram i dagordningen.
Elisabeth Hedberg och Marina Jonasson från
Habiliteringen informerar rådet om den
verksamhet som Habiliteringen i Bålsta bedriver.
Habiliteringen är en landstingsdriven verksamhet
som ger råd, stöd, utbildning och behandling till
personer med funktionsnedsättning.
Habiliteringen vänder sig till personer med
utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder,
Aspergers syndrom, flerfunktionshinder, förvärvad
hjärnskada och ADHD.
Vidare informerar Habiliteringen tillsammans med
socialchef Thomas Brandell om att ett så kallat
Mini-infotek kommer att imättas på biblioteket i
BCJF. Ett Mini-infotek är en informationshörna
med faktablad om funktionsnedsättningar. Där
finns även boktips och böcker om
funktionsnedsättningar.
Mini -infoteket riktar sig främst till personer som
själv har funktionsnedsättning, är anhörig till eller
arbetar med personer som har
funktionsnedsättningar.
Mini-infoteket kommer att invigas den 20 mars kl.
18:00.
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Elisabeth informerar även om att Habiliteringen
har en önskan att den så kallade mjuka linjen även
skulle köras till rondellen, vid Habiliteringen.
Agneta Häggiund meddelar att hon ska ta med sig
frågan till den samverkan som Håbo kommun har
med landstinget och UL angående
kollektivtrafiken.
2. Val av justerare

Rådet väljer Solweig Lundkvist till justerare.
3. Godkännande av dagordning

Rådet beslutar att komplettera dagordningen enligt
foljande:
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•

Punkt 5, information från Elevhälsan
utgår.

•

Punkt 17, Datum for rådets sammanträden
under 2014 och formalia gällande AU,
ersätter ärende 5.

•

Punkt 17 ersätts med Ersättning for
kommunala uppdrag.

•

Att punkterna Barnallergiåret och
Funktionshinderdag behandlas under
övriga frågor.
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4. Godkännande av föregående protokoll

Rådet beslutar att föregående protokoll läggs till
handlingarna.
5. Datum för rådets sammanträden under 2014 och
formalia gällande AU

Rådet beslutar att sammanträda följande datum
under 2014:
KHR-AU

30 januari

15.00 - Kalmarrummet

KHR

20 februari

19:00 - Övergransalen

KHR-AU

8 maj

15:00 - Kalmarrummet

KHR

27 maj

19.00 - Övergransalen

KHR-AU

4 september

15.00 - Övergransalen

KHR

25 september

19.00 - Övergransalen

KHR-AU 19 november

15.00 - Övergransalen

11 december

19.00 - Övergransalen

KHR

Rådet beslutar att följande formalia ska gälla för
Arbetsutskottets sammanträden:
•

Arbetsutskottets möten ska protokollföras
och biläggas kallelse till KHR-möten.

•

En kommunal tjänsteman är sekreterare
vid arbetsutskottets sammanträde.

•

Socialchefen, eller motsvarande
tjänsteman, bör delta på arbetsutskottets
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möten för att föredra aktuella frågor från
Socialförvaltningen.
•

Arbetsutskottets protokoll ska justeras före
publicering.

•

Arbetsutskottet bör sammanträda 3 veckor
före KHR så att kallelse ska kunna
skickas ut innehållande AUs protokoll
och frågor till KHR.

6. Information från socialförvaltningen

Riktlinjer för biståndsbedömning
Thomas Brandell informerar att socialnämnden vid
sammanträdet den 10 december beslutade att anta
nya riktlinjer för biståndsbedömning.
Tidsschablonerna i riktlinjerna har setts över, både
genom jämförelser med andra kommuner och
genom dialog med kommunens utförare inom
hemtjänsten.
Thomas informerar även att socialnämnden
beslutat att ledsagning i Håbo kommun ska vara
kostnadsfri.
Rådet beslutar att notera informationen.
7. Information från Miljö- och teknikförvaltningen

Inventering av Medborgarhuset
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Amlette Eliasson informerar om att listan med
sammanställningen av fel och brister i
Medborgarhuset har överlämnats till kommunens
fastighetsavdelning.
Fastighetsavdelningen kan tidigast behandla den
efter jul och nyårshelgerna.
Område omkring Gamla Bålsta

Almette informerar om att kommunens plan- och
utvecklingsavdelning rör närvarande arbetar med
planeringen av området omkring gamla Bålsta.
I det arbetet kommer även Medborgarhusets
framtida funktionalitet att ses över. Det finns
därmed en möjlighet att hantera och justera en del
av den tillgänglighetsproblematik som finns i
huset idag.
Överlämning av utredning om enkelt avhjälpta
hinder

Annette informerar att hon, som en konsekvens av
den organisatoriska förändring som träder i kraft
vid årsskiftet, kommer att lämna över utredningen
om enkelt avhjälpta hinder till en extern konsult.
Skyltar vid Fridegårdsgymnasiet

Annette informerar att hon rör närvarande
assisterar BCJF i ett arbete med att förbättra
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tillgängligheten på skolan genom att sätta upp
tillgängliga informations sky ltar.
Annette frågar om det finns intresse från
handikapporganisationerna att delta i det arbetet.
Solweig Lundkvist munäler intresse.
Bålsta Centrum
Annette informerar om att planeringen inför
imättandet och uppförandet av ett nytt centrum har
påbörjats.
Rådet beslutar efterfråga att information om
projektet dras på ett lämpligt sammanträde under
nästa år.
Hundrastgård vid Gröna dalen
Christian Nordberg informerar att miljö- och
tekniknämnden har fattat ett beslut om att inrätta
en hundrastgård vid Gröna dalen.
Hälsans stig
Christian informerar om att miljö- och
tekniknämnden har reserverat pengar i 2014 års
budget fdr att inrätta en så kallad "Hälsans stig" i
Håbo kommun.
Rådet beslutar att notera informationen.
8. Information angående "Kalla fakta-inslaget"
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I nyhetsprogrammet Kalla fakta rappOlierades om
ett konsultfåretag vid namn Kommun-Lex, som
flertalet kommuner anlitat för att genomfåra
utbildningsinsatser inom biståndsbedömning.
I inslaget framkom att flertalet kommuner hade
anlitat fåretaget för att utbilda sina
biståndsbedömare i hur man avslår kostsamma
biståndsansökningar. I inslaget framkom även att
en representant för företaget uttalade sig på ett
nedlåtande sätt om funktionsnedsättning och
inkomna biståndsansökningar.
Handikapporganisationerna vill veta om Håbo
kommun har anlitat den konsultfirman KommunLex och den enskilda konsulten som figurerade i
kalla fakta-inslaget.
Thomas Brandell meddelar att Håbo kommun inte
har anlitat den enskilda konsulten, men att det har
förekommit att bistånds bedömare från kommunen
har deltagit i kurser som Kommun-lex har
anordnat.
Rådet beslutar att notera informationen.
9. Kommunalrådet informerar

Kommunalrådet Agneta HäggIund informerar om
följande pågående projekt och händelser i
kommunen:
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•

Vision 2030, som remitterades till
handikapporganisationerna under hösten,
kommer att beslutas av fullmäktige i mars
2014. Visionen har fått ett nytt arbetsnamn Vårt Håbo 2030.

•

Detaljplanen gällande Glastomten ska upp
för antagande i kommunfullmäktige den 16
december. Planen medger byggandet av 100
st nya bostäder.

•

Håbohus kommer att fårdigställa
byggnationen av 52 nya lägenheter på
Dalvägen efter årsskiftet.

•

En detaljplan som medger byggnationen
av 350 lägenheter i området efter
Stockholmsvägen vid Björksäterkyrkan är ute
på samråd.

•

En detaljplan som medger byggnation av
70 lägenheter vid Kalmarvägen ska upp för
antagande under 2014.

•

Under 2014 beräknas antalet innevånare i
kommunen överstiga 20000. Detta kommer
att firas.

•

Kommunen har fattat beslut om att hyra
2:a våningen på landstingshuset. Detta
kommer delvis att lösa lokalbristen i
kommunhuset.
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•

I och med ombyggnationen av Pomona så
kommer A-huset inom snar framtid att stå
tomt. Socialförvaltningen har uttryckt en
önskan om att flytta Rehabiliteringen till
lokalerna. I dagsläget finns även en tanke om
att använda de resterande lokalerna som ett
center för äldre- och funktionsnedsatta.

•

Efter en medborgardialog om imättandet
av ett Möjligheternas hus i Håbo kommun,
som dels bestått av fYsiska möten i Bålsta
centrum och dels av informationsinsamling
via ifYllningsbara enkäter på kommunens
hems ida, så har kommunstyrelsens
förvaltning fått i uppdrag att skriva fram ett
förslag om utformningen aven ny byggnad
som bättre tillgodoser invånarnas behov av
kultur- och fritidsaktiviteter.

Rådet beslutar att notera informationen.

10. Information rörande äldreombudsman i kommunen

Thomas Brandell informerar om
socialförvaltningen för närvarande arbetar med att
rekrytera en halvtidstjänst som äldre- och
handikappombudsman. En annons för tjänsten
ligger ute just nu.

100
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Per-Olof Renefalk (SRF) frågar Agneta Häggiund
om det finns planer på att låta tjänsten
organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen.
Agneta Häggiund meddelar att det pågår en
organisationsutredning i kommunen och frågan om
tjänstens framtida organisatoriska tillhörighet
kommer att behandlas där.
Rådet beslutar att notera informationen.
11. Uppföljning av frågan om våningsbaracker vid
Västerängsskolan

Agneta Häggiund informerar att det är årskurserna
1-6 som idag befinner sig i paviljongerna. Vid
skolstarten 2014 kommer årskurserna 7-9 att flytta
ut. Alla trappor och räcken är fullt godkända.
Annette Eliasson informerar om att anledningen
till att tvåvåningsbaracker är utställda har att göra
med markfOrhållandena i området.
Jan-Olof Jigler (Diabetesf6reningen i
Håbo)påpekar att vånings barackerna utgör ett
problem som kommer att fOrsvinna, men att det är
av stor vikt att kommunen vid upprättandet av
sådana lösningar alltid beaktar
tillgänglighetsperspektivet.
Rådet beslutar att notera informationen.
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12. Full delaktighet

Jonas Eliasson och Thomas Brandell informerar
rådet om de åtgärder som genomfölis utifrån full
delaktighet.

•

Informera om Full delaktighet i Håbo
2012-2015 med stöd av bland annat
folder/broschyr och ge ökad kunskap om
människor med funktionsnedsättning och
livsvillkoren på ett sakligt sätt - En folder och
en broschyr med information om full
delaktighet har tryckts upp. Mini-infotek
kommer inrättas på biblioteket.

•

All personalochförtroendevalda skafå
utbildning i FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning Utbildningen ska påbörjas under 2012. Viss
utbildning har genomförts.

•

I verksamheternas ordinarie
fortbildningsinsatser ska
funktionsnedsättning och funktionshinder ha
sin självklara plats - Inga särskilda insatser
har genomfölis.

•

Erbjuda allmänhet, företag och föreningar
i Håbo information om funktionsnedsättning
och funktionshinder vid minst ett tillfälle
under perioden 2012-2015 - Ingenting har
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genomfOrts hittills. Planer finns for att
genomfora detta under 2014.
•

Planering av insatser runt den enskilde
ska genomföras i samverkan med andra
aktuella aktörer om den enskilde inte avböjer
- Detta ingår i socialnämndens lagstadgade
skyldigheter exempelvis via individuella
planer eller samordnade individuella planer.

•

Måltidens betydelse för hälsa ska
uppmärksammas inom vård och omsorg. Det
innebär attfrån och med 2012 har
verksamheten ett ökat fokus på såväl
måltidssituationen som att kosten anpassas
efter individuella behov - Inga åtgärder att
rapportera.

•

Under perioden ska kommunen genomföra
en utvärdering av hur vuxna med
funktionsnedsättning uppfattar stöd och
bemötande - Socialforvaltningen har
genomfort utvärderingar av foräldrar med
barn på Ekan samt inom socialpsykiatrin. Fler
verksamheter ska utvärderas under 2014.

•

För att öka tillgängligheten i Håbo ska en
fYsisk tillgänglighetsplan tas fram,
tillgänglighetsplanen "Ökad tillgänglighet i
Bålsta centrum 2004" uppdateras, en
inventering av kommunens offentliga lokaler
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och de lokaler där kommunen bedriver
verksamhet utföras samt en tidsatt
åtgärdsplan sammanställas. Fokus ska ligga
på enkelt avhjälpta hinder enligt Boverkets
definition -Annette informerar om att arbetet
med att tillgänglighetsinventeringen kommer
att genomfåras aven konsult.
•

Information som publiceras på Håbo
kommuns webbplats, publiceras
fortsättningsvis tillgängligt; i enlighet med
framtagen redaktörsmanual - I budget infår
2014 finns avsatta medel för ett projekt med
mål att ytterligare utveckla kommunens
hemsida. Tillgänglighet är en viktig faktor i
det arbetet.

•

Handikappföreningarna ska involveras
tidigt i planeringsprocesser och vara en
samrådande part. Under 2012 ska en plan tas
fram för hur inflytande, delaktigheten och
samråd kan säkras - Inte genomfört. Thomas
Brandell fåreslår att diskussion ta vid nästa
AU om formerna för en sådan process.

Rådet beslutar att notera informationen.
13. Kostnader för Hjälpmedel

Thomas Brandell informerar rådet om att
socialnämnden har fåreslagit att
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kommunfullmäktige beslutar att ta bort avgiften på
100 kr per månad för hand datorer .
Anledningen till förslaget är att de personer som
berördes av avgiftshöjningen valde att lämna
tillbaka sitt hjälpmedel, då de inte ekonomiskt
klarade att betala avgiften. Det innebär att de blev
utan det kognitiva stöd de vant sig vid och blev
istället mer beroende av annan hjälp.
Kommunfullmäktige kommer att behandla frågan
på sammanträdet den 24 februari.
Rådet beslutar att notera informationen.
14. Budget för socialnämnden - redogörelse

Thomas Brandell redovisar följande förändringar i
socialnämndens budget 2014:
•

Utökning med medel för tjänst som
sjukgymnast /arbetsterapeut och ökade
kostnader för tekniska hjälpmedel.

•

Utökning av medel för att hantera
volymökningar inom hemtjänsten och
anpassning till LOV, lagen om valfrihet.

•

Utökning av medel för införandet aven
halvtidstjänst inom socialpsykiatri.

•

Utökning inom daglig verksamhet på
grund av fler deltagare.
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•

Förvaltningen har kompenserats får ett
ökat resande med färdtjänst.

•

Utökning med två sjuksköterskor inom
hemsjukvården.

•

Utökning med en biståndsbedömare på
grund av ökad volym och forändrat
regelverk.

•

Medel for start av demensteam.

•

Medel har tillforts får gratis ledsagning
enligt socialtjänstlagen.

Rådet beslutar att notera informationen.
15. Information rörande underhåll av kommunens
gatubelysning

Christan Nordberg informerar att miljö- och
tekniknämnden har beslutar att återuppta
reparationen av gatubelysning i kommunen.
Förvaltningen ska påbörja reparation av trasiga
gatlyktor redan i år.
Rådet beslutar att notera informationen.
16. Tillträde till kommunhusets lokaler

Handikapporganisationerna efterfrågar ett svar
gällande frågan om huruvida kommunhusets
lokaler på bottenplan är tillgängliga for bokning av
foreningar. Jonas Eliasson svarar att
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kommunhusets lokaler inte kan bokas av
föreningar, efter beslut i fullmäktige 20 l O.
Agneta Häggiund meddelar att hon ska ta med sig
frågan tillbaka till kommunstyrelsen.
Rådet beslutar att notera informationen.
17. Ersättning för kommunala uppdrag

Jan-Olof Jigler efterfrågar information angående
vilken ersättning som utgår när en rådsmedlem
utför uppdrag för kommunens räkning.
Bakgrunden till frågan är att Jan-Olof blev
tillfrågad att genomföra en
tillgänglighetsinspektion av kommunens vallokaler
på uppdrag av valnämnden.
Agneta Häggiund meddelar att det utgår
förrättningsarvode för utförande av uppdrag för
kommunala organ.
18. Atgärdslistan

Handikapparkeringar inom kommunen

Arbete pågår. Ingenting nytt att rapportera.
Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på
åtgärdslistan.
Belysning avfartsväg

Avvaktar detaljplan. Inget nytt att rapportera.
JUSTERAR~
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Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på
åtgärds listan.
Tillgänglighet, Bålsta hälso center

Vägen är nu tillgänglighetsanpassad.
Rådet beslutar att punkten ska styrkas från
åtgärdslistan.
Övergångsstället, vid Lidl

Per-Olof Renefalk (SRF) efterfrågar ett tydligt
svar från miljö- och tekniknämnden huruvida en
lösning på tillgänglighetsproblematiken vid
Stockholmsvägen kommer att kunna presenteras.
Per-OlofunderstIyker att situationen vid vägen är
problematisk och direkt farlig för
funktionshindrade och synskadade personer. Om
kommunen inte inrättar någon fOlm av
övergångsställe med ljud- och ljussignal så finns
det en risk att någon skadar sig allvarligt.
Christian Nordberg informerar rådet att milj ö- och
tekniknämnden inte har haft medel i budgeten för
att hantera inrättande aven sådan signal. Christian
meddelar att nämnden ska ha med frågan vid
planeringen inför 2014.
Agneta HäggIund meddelar rådet att hon kommer
att ta med sig frågan till förvaltningen.
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Rådet noterar informationen.
Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på
åtgärdslistan.

Liften i varmvattenbassängen
Liften kommer inte att installeras under 2013.
F örvaltningen kommer att hantera frågan under
2014.
Rådet noterar informationen.
Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på
åtgärdslistan.

Bänkar i Bålsta Centrum
Inget nytt att rappOliera. Solweig Lundkvist
fortsätter att hålla diskussioner med
centrumledningen.
Rådet noterar informationen.
Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på
åtgärds listan.

Rapport om arbetet med full delaktighet
Avhandlades under punkt 12.
Rådet noterar informationen.
Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på
åtgärdslistan.
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Inventering av enkelt avhjälpta hinder
Annette Eliasson meddelar att förvaltningen
kommer att ta in en konsult för en
sammanställning av enkelt avhjälpta hinder.
Rådet noterar informationen.
Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på
åtgärdslistan.

Servering i BCJF
Antonio meddelar att frågan ska flyttas från
bildningsnämndens ansvar till miljö- och
tekniknämnden.
Rådet beslutar att ansvaret för frågan flyttas till
miljö- och tekniknämnden.
Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på
åtgärdslistan.

Förbättringar iföreningarnas hus
Inget nytt att rapportera.
Rådet noterar informationen.
Rådet beslutar att punkten ska stå kvar på
åtgärdslistan.
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19. Övriga frågor

Barnallergiåret
Gunilla Segemark informerar rådet om
barnallergiåret 2013-2014.
Syftet med Barnallergiåret är att fårbättra
skolmiljön och att i fårskola och skola öka
kunskapen och förståelsen för astma- och
allergisjukdomar hos våra barn och ungdomar
Astma och allergiförbundet kommer att genomfåra
flertalet aktiviteter under året.
Rådet beslutar att notera informationen.
Funktionshinderdag
Solweig Lundkvist meddelar att
handikapporganisationerna önskar genomföra en
så kallad funktionshinderdag i Håbo kommun
under 2014. På en funktionshinderdag så ges
information till politik och allmänhet om hur det är
att leva med funktionshinder.
Solweig återkommer med förslag på datum.
Rådet beslutar att notera informationen.
20. Avslutning

Gunilla Gustavsson tackar rådets ledamöter och
ersättare för årets arbete och önskar alla en god jul
och ett gott nytt år.
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Bilaga: Atgärdslista KHR 2013-12-12

Ansvarig

Ärende

Handikapparkeringar
inom kommunen
Belysning avfartsväg

Arne
Arne

Övergångstället vid Lidl Arne

Liften i
varmvattenbassängen

Atgärd

Utreds om det kan lösas
inom kommunens mark
Avvaktar detaljplan
Flytta övergångställe samt
förse med ljud och
ljussignal. Avvaktar
byggnation på Glastomten.

Miljö- och Se över liften i
teknikförval varmvattenbassängen. Om
tningen
problemen inte går att lösa
beställa en ny. Väntar
offelier

Bänkar i Bålsta Centrum Ordförande Höra med representanter
från centrumledningen om
och
sekreterare det går att ställa ut fler
bänkar.
RappOIi om arbetet med Nämnderna Kontinuerlig information
från kommunen till rådet
Full delaktighet
arbetet med "Full
delaktighet"
Inventering av enkelt
JUSTERARe,
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Miljö- och
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avhjälpta hinder

tekniknämn av enkelt avhjälpta hinder
i kommunen presenteras.
d

Servering i BCJF

Miljö- och Utöka möjligheterna till
tekniknämn självservering för de
föreningar som nyttjar
den
lokaler i BCJF.

F örbättringar i
föreningarnas hus

Kommunst
yreIsen
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Installera digital projektor
med duk, samt
automatiska dörröppnare.
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