
  
  
§  1 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-03-08  
        
 
Tid: Kl 10.00-11.00 
 
Plats: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande 
 Lilian Poijo, Reumatikerna 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 Mayvor Hellström, SKPF 
 Birgit P Hedman, HL 
  
 
Ersättare 
  
Övriga Birgit Nilsson, socialchef, föredragande 
 Agneta Ahl, sekreterare 
  
   
 
Justeringsdag: 2011-03-15 
 
Paragrafer: § 1 - 3 
 
Justerare: Lilian Poijo 
  
 
Agneta Ahl Bill Nilsson Lilian Poijo 
sekreterare  ordförande justerare 
   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2011-03-08 
 
Protokollet är anslaget  2011-03-15 – 2011-04-05 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Agneta Ahl 
 



  
  
§  2 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-03-08  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
KHPR § 1 Dnr 335/10-006 
 
SAMMANTRÄDESPLANERING 2011 
 
Ärendebeskrivning  
Förslag till sammanträdesdagar enligt nedan 
 
• (8 mars) 
• 14 juni 
• 20 september 
• 29 november 
 
Sammanträdestid kl 10.00. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Fastställa sammanträdesplanering och sammanträdestid enligt ovan.  
 
____ 
 



  
  
§  3 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-03-08  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 2 Dnr 99/11-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar anmäles enligt nedan. 
 
1. Socialstyrelsen– Beslut den 4 februari 2011 i tillsyn enligt Socialtjänstlagen och 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens områden 
 
2. Älvsbyns kommun - Styrdokument 
a) Arbetsordning för Kommunala handikapp- och pensionärsrådet (KHPR) 

(biläggs) 
b) Socialtjänstens verksamhetsplaner 2011 
c) Riktlinjer för matdistribution 
d) Riktlinjer vardagsstöd 
e) Riktlinjer för kontaktpersonverksamheten 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-03-08  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 
KHPR § 3 Dnr 98/11-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Ärendebeskrivning 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”Genomgång av vård handikapplan samt uppföljning, ex våld mot 

funktionshindrade 
2. Kommunens besvarande av skrivelser till föreningar och enskilda, när och 

hur? 
3. Säkerhet vid brand i särskilda boenden. 
4. Läget på särskilda boenden, finns kö, väntetid? 
5. Trygghetsboende/seniorboende. Vad är på gång? Vad händer med Leken-

skolans tomt? 
6. Fortlöpande information om varmvattenbassängen önskas” 

 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-03-08 
 
Punkt 1 ovan –  Handikapplan 
Styrdokumentet ”Handlingsprogram för funktionshindrade inom Älvsbyns 
kommun är fastställt av kommunfullmäktige den 21 februari 2011. Detta för att 
överföra handlingsprogrammet till den mall som utarbetats för kommunens 
styrdokument och där det framgår vem som är dokumentansvarig, dokumenttyp 
och giltighetstid. Handlingsprogrammet för funktionshindrade är giltigt till och 
med 2012-12-31 och kommer att följas upp av förvaltningen och pensionärs- och 
handikappföreningarnas styrgrupp innan detta datum.  
 
Rådets beslut 
Informationen lades med godkännande till handlingarna. 
 
Punkt 2 ovan – Besvarande av skrivelser m m 
Ordförande informerar om att, beroende på frågans art, kan det vara fler 
intressenter berörda i ärendet. Samråd och förhandlingar ska genomföras i frågan. 
Detta kan göra att besvarandet av en skrivelse kan dröja. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Forts. 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-03-08  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 3 Dnr 98/11-701 Forts. 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Punkt 3 ovan – Säkerhet vid brand i särskilda boenden 
Efter kontakt med enhetschef på särskilt boende informerar dagens sekreterare att 
alla sängar på boendena är utrustade med brandlakan. Det finns tydligt markerade 
utrymningsplatser. Varje avdelning har ett brandskåp där det finns utrymningsplan 
uppsatt samt riktlinjer vid brand. Vid brand i allmänna utrymmen ringer ”klockor” 
och personalen går till brandskåpet och där syns det var det brinner. Vid brand i 
lägenhet ringer personsökare med 16 snabba pip. Skyddsrond genomförs varje år 
då det regelbundet kommer nya riktlinjer för brand. Dessutom genomförs en 
brandövning vart tredje år enligt räddningstjänstens rekommendation. Alla vikarier 
får information om brandlarm och brandsäkerhet. 
 
Socialchefen påtalar att kommunen följer de lagar och föreskrifter som gäller för 
brandsäkerhet och självklart är det tryggt på kommunens boenden. 
 
Rådets beslut 
Med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 4  ovan – Särskilda boenden, kö, väntetid 
Socialchefen informerar att gruppen för boendesamordning träffas en gång i 
veckan för att gå igenom ”kön” till särskilda boenden. I dagsläget är det 9 
personer som väntar på att få den beviljade boendeplatsen. Orsaken till väntetiden 
är bland annat att kommunen har ett litet antal boendeplatser, få dödsfall på 
boendena samt ombyggnationen av toaletter på Ugglans särskilda boende. Den 
ombyggnationen planeras vara färdig under oktober 2011 och till dess kommer 
den tillfälliga korttidsavdelningen Fyrklövern att finnas kvar. 
 
Vidare informerar socialchefen om den tillfälliga äldreberedningen som är tillsatt 
för att utreda den framtida äldreomsorgen både på kort och lång sikt.  
 
Rådets beslut 
Tar del av redovisning och lägger informationen till handlingarna. 
 
Forts. 
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Handikapp- och pensionärsrådet 2011-03-08  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 3 Dnr 98/11-701 Forts. 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Punkt 5 ovan – Trygghetsboende/seniorboende/Lekenskolans tomt 
Ordförande informerar om att en detaljplan ska utarbetas över Lekenskolans 
tomt. Det finns fler intressenter som är intresserade av tomten för att bland annat 
bygga lägenheter.  
 
Boendeformen trygghets-/seniorboende kommer att ingå som en del i i den 
framtida äldreomsorgen i kommunen som genomlyses av den tillfälliga äldre-
beredningen. 
 
Rådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Punkt 6 ovan – Varmvattenbassängen 
Ordförande informerar att förhandlingarna med landstinget fortgår. Förhopp-
ningsvis kan man inom en snar framtid nå en lösning på frågan. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
______ 
 


