
  
  
§  1 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-09-20  
 
 
Tid: Kl 10.00 – 11.00 
 
Plats: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 Anita Karlsson, PRO 
 Gun-Britt Brännmark, FUB 
 Aina Hortlund, SKPF 
 Lilian Poijo, Reumatikerföreningen 
  
Övriga Hans Nyberg, socialchef, föredragande 
 Astrid Edin, sekreterare 
   
   
 
Justeringsdag: 2011-09-27 
 
Paragrafer: § 6 - 8 
 
Justerare: Gun-Britt Brännmark 
  
 
 
Astrid Edin Bill Nilsson Gun-Britt Brännmark 
sekreterare  ordförande justerare 
   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2011-09-20 
 
Protokollet är anslaget  2011-09-30 – 2011-10-21 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 
 Astrid Edin 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-09-20  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 6 Dnr 353/11-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar anmäls enligt nedan. 
 
Älvsbyns kommun 
a) KS-förslag till KF, § 158/11 – Överenskommelse i Norrbotten om samarbete 

för personer med psykisk funktionsnedsättning 
b) KS-beslut, § 160/11 – Policy för anhörigstöd 
c) KS-beslut, § 161/11 – Stimulansbidrag till kommuner och landsting för 

insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2011 
d) KS-förslag till KF, § 162/11 –  Överenskommelse om sjukvårdsinsatser i 

ordinärt boende. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-09-20  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 7 Dnr 357/11-709 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Ärendebeskrivning 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”Hur blir det med OBS-platserna i Älvsbyn 
2. Hur har man tänkt med utemiljön kring den nya detaljplanen på Lekenskolans 

tomt. 
3. Finns det någon planering för parkeringsplatser för besökare till Lomtjärns-

parken. 
4. Frågor som samrådsgruppen väcker skall redovisas i rådets protokoll även 

information. 
5. Hur går det med varmvattenbassängen? Klart besked krävs. 
6. Hur informeras invandrare om gällande trafikregler. Ex. vilka regler gäller när 

man cyklar. 
7. Samrådsgruppen synpunkter är att protokoll och handlingar från rådet skickas 

ut till föreningarna för vidare information till medlemmarna. 
8. Synpunkter har framkommit om att miljön på korttidsboendet på Ugglan bör 

ses över”. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-09-20 
 
Punkt 1 ovan – OBS-platser 
Ordförande redogör för ärendet och informerar om att det är klart med 2 OBS-
platser i Älvsbyn. Placeringen blir på Ugglan. Målsättningen är att det ska vara 
klart före årsskiftet.   
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Punkt 2 ovan – Utemiljön Lekenskolans tomt 
Ordförande informerar om att planarbete pågår för boende och service men att 
inget är klart ännu. Innan beslut tas ska inbjudas till samråd så att alla kan göra sin 
röst hörd. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Forts.
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-09-20  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 7 Dnr 357/11-709 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 3 ovan – Parkeringsplatser vid Lomtjärn 
Anders Nilsson, VD Älvsbyns Fastigheter AB, har svarat i ärendet. En inventering 
av parkeringsplatser kring Lomtjärn visar att det finns många platser inom kort 
avstånd, t ex vid ICA, Konsum, Systembolaget och Turklövern. Det går även att 
ordna provisoriska parkeringar mellan Nyberga, Apeln och på Lekentomten vid 
större arrangemang. 
 
Rådets beslut 
Ordförande kontaktar Älvsbyns Fastigheter AB för en diskussion om att anlägga  
handikapparkeringar vid Lomtjärn.  
 
Punkt 4 ovan – Redovisning av samrådsgruppens frågor 
Ordföranden avgör vilka frågor som tas upp i rådet. Lämnad information ska 
noteras i protokollet. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Punkt 5 ovan – Varmvattenbassängen 
Ordföranden meddelar att förhandlingar pågår. Det kostar 600 000 kr att driva 
bassängen. Landstinget ställer upp med 150 000 kr men kommunen vill ha 
300 000 kr. Det blir höjda avgifter för badande, samma nivå som på badhuset. 
 
I protokoll från Länspensionärsrådet den 8 september 2011, informerar lands-
tingsrådet Britt Westerlund att primärvården sett över sitt behov av medicinsk 
rehabilitering i bassäng och vill göra en anpassning och successiv avveckling vad 
gäller bassänger. I vissa kommuner nyttjar primärvården enbart de kommunala 
badhusen för medicinsk rehabilitering. 
 
I de fall primärvården inte äger bassängerna vill de säga upp hyresavtalen och i 
stället ”köpa” timmar per vecka i kommunernas bassänger. Patientföreningar, 
pensionärsföreningar med flera som vill nyttja bassänger för egen träning får andra 
än primärvården ansvara för. Det är vårdens medicinska behov som ska vara 
styrande. Frågan ska diskuteras ytterligare i landstingsberedningen. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Forts. 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-09-20  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 7 Dnr 357/11-709 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 6 ovan – Trafikinformation till invandrare 
Med anledning av olika trafikincidenter med cyklande ställs frågan hur invandrare 
och asylsökande informeras om trafikregler. 
 
Socialchef Hans Nyberg svarar att Migrationsverket informerar om trafikregler 
och andra lagar. Från fastighetsbolaget informeras om vad som gäller vid 
sophantering i bostadsområdena. 
 
Rådets beslut 
Ordföranden och socialchefen tar upp frågorna med Migrationsverket och andra 
berörda instanser.  
 
Punkt 7 ovan – Protokoll till föreningarna 
Ordföranden föreslår (efter samråd med kansliet) att KHPRs protokoll läggs ut på 
kommunens hemsida (under Politik och protokoll). Dessutom finns ett exemplar 
av protokollet att läsa på biblioteket. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Punkt 8 ovan – Miljön på korttidsboendet på Ugglan 
Synpunkter framförs att innemiljön på korttidsboendet är tråkig. Personalen är bra 
men det är ingen hemtrevnad. 
 
Rådets beslut 
Socialchefen tar med sig synpunkten till enhetschefen på Ugglan, Paulina Wester-
berg Jonsson. 
 
____ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-09-20  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 8 Dnr 351/11-709 
 
INFORMATION 
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnas om nedanstående. 
 
• Socialchef Hans Nyberg informerar om BROS – Enheten för ensam-

kommande ungdomar. 
 
I augusti 2011 startade mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar. 
BROS har möjlighet att ta emot 15 ensamkommande flyktingungdomar i 
åldern 13-18 år. I dagsläget har 15 ungdomar anlänt och alla är pojkar. 
 
Enheten är belägen på Brostigen 2 och består av sex lägenheter som slagits 
ihop och har gemensamma utrymmen samt kök. Personal finns dygnet runt 
och består av en enhetschef och 12 handledare.  

 
  
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
___ 
 
 
 


