
  
  
§  1 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-29  
 
 
Tid: Kl 10.00-12.00  
Plats: Lokal: Älven 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 
 Vanja Nordlund, Reumatikerna 
 Sören Nilsson, SPP 
 Kerstin Zackari, Hjärt/Lung 
 Jan-Ove Olsson, HRF 
 Gösta Andersson, PRO 
 Margareta Bergdahl, Demensförbundet 
 Sterling Nilsson, DHR 
  
Övriga: Hans Nyberg socialchef 
 Agneta Ahl sekreterare 
   
   
 
Justeringsdag: 2015-10-09  
Paragrafer: § 6 - 8  
Justerare: Sterling Nilsson 
 
 
 
Agneta Ahl Helena Öhlund Sterling Nilsson 
sekreterare  ordförande justerare    
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2015-09-29 
 
Protokollet är anslaget  2015-10-09 – 2015-10-30  
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Agneta Ahl 
 



  
  
§  2 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-29  
 

 
 
KHPR § 6 Dnr 68/15-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delgivningar anmäls. 
 
1. KS-beslut § 85/15-06-01 – Patientsäkerhetsberättelse 
2. KF-beslut § 73/15-06-15 – Avgifter hälso- och sjukvård 
3. Protokoll från gemensamt sammanträde för Länshandikapprådet och 

Länspensionärsrådet den 20 maj 2015. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___ 
 
 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  3 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-29  

 
 
KHPR § 7 dnr 335/15-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”Parkeringsproblemen bredvid Lomtjärn och Nyberga. 
2. Följdfrågor om Q-park. Vad kostar parkeringsbolaget, hur lång tid är de 

kontrakterade och hur får man tillbaka 100-lappen som tagits för mycket vid 
bötfällning?  

3. Vilka planer finns det för boende i kommunen. Allt fler flyttar till andra 
kommuner på grund av bostadsbrist.  

4. Går det att tänka i ”nya” banor exempelvis flytta äldre människor från D-
huset till Tärnstigen och låta ensamkommande flyktingbarn bo på Nyberga. 
(Frågan diskuterats på Facebook.)  

5. Hinder på trottoarer måste åtgärdas 
- Café Storgatan – Trottoarpratare mitt på trottoaren 
- Tre Kronor – Möbler på trottoaren 
- Handplockat – Blombord och korgar 

 Detta är påtalat men inget händer. 
6. Bjud in polis för information om Älvsbybornas säkerhet.  
7. Läkarsituationen i Älvsbyn. Hur ser det ut på Hälsocentralen, finns det nog 

många läkare här? Hur sköts avtalet med landstinget angående kontroll av 
medicinlistorna på våra vårdinrättningar?  

8. Träffpunkten Fluxen. Hur blir det i fortsättningen och vad är kostnaderna?  
9. Badet, hur blir det i fortsättningen? Kommer kommunen att ta samma höga 

(fast taxa)? Många upplever det för dyrt och har tvingats sluta”. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-29 
 
Punkt 1 ovan – Parkeringsproblem vid Lomtjärn och Nyberga 
Ordförande informerade från den ”Stadsvandring” som gjordes söndagen den 20 
september runt området vid Lomtjärn och Nyberga. Vandringen genomfördes för 
att samla ihop idéer kring hur området kan utformas och förbättras. Efter detta 
sammanställdes en åtgärdslista för området. 
 
Forts.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  4 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-29  

 
 
KHPR § 7 dnr 335/15-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts  
Ledamöter i rådet föreslår att parkeringarna på Lomtjärnsgatan görs om till 
snedställda parkering för att skapa bättre utrymme. 
 
Rådet beslutar 
Att till miljö- och byggnämnden anmäla förslaget om snedparkeringar på 
Lomtjärnsgatan läggs till den upprättade åtgärdslistan för området. 
 
 
Punkt 2 ovan – Q-park 
Q-park behåller ersättning för kontrollavgift vid olovlig parkering. Kontraktstiden 
är till och med 2017-08-31. Uppsägningstiden av avtalet är nio månader före 
avtalstidens utgång, i annat fall är avtalet förlängt med tre år. För att få tillbaka den 
100-lappen som tagits ut för mycket kontaktar man Q-park skriftligt. Adressupp-
gifter finns på kontrollavgiften. 
 
Rådet beslutar  
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 3 ovan – Planer för boende i kommunen 
Ordförande informerar om pågående utredning som Älvsbyns Fastigheter har 
med SABO om byggande av ett kooperativ. Innan beslut om byggnation måste 
utredas hur många intressenter som finns.  
 
Rådet beslutar  
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 4 ovan – Tankar i ”nya” banor 
Socialchefen informerar om att beslut är fattat om att upphandla byggandet av ett 
särskilt boende. Antal platser, var och när är inte i dagsläget beslutat. Entrepre-
nören kommer tillsammans med en arbetsgrupp verksamhetsansvariga att utforma 
planeringen. 
 
Socialchefen påtalar att det finns skillnader mellan att driva ett HVB-hem (hem 
för vård och boende) och ett särskilt boende. Ur verksamhetssynpunkt har aldrig 
Nybergas särskilda boende varit bra. D-huset på Nyberga är inte kostnadseffek-
tivt.  
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  5 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-29  

 
 
KHPR § 7 dnr 335/15-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 5 ovan – Hinder på trottoarer 
Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef, har muntligt, till dagens sekreterare, 
informerat om att det inte är förbjudet att ställa ut saker/ting på trottoaren. Men 
de får inte stå i vägen.  
 
Medlemmar i rådet påpekar, framför allt, den olämpliga placeringen av blombord 
och korgar vid Handplockat. 
 
Rådets beslut 
Ombe Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef, att till köpmannaföreningens ord-
förande, för vidareinformation till föreningens medlemmar, påtala vikten av att 
inte blockera framkomligheten på trottoarer 
 
 
Punkt 6 ovan – Polisen 
Socialchefen informerar om att man träffar polisen i Brottsförebyggande rådet 
och han känner till att polisen är positiva till att medverka vid informationsträffar. 
 
Rådets beslut 
Samrådsgruppen bjuder in polisen till träff . 
 
 
Punkt 7 ovan – Läkarsituationen m.m. 
Ordförande informerar om att det är problematiskt generellt att få tag på läkare 
och inget unikt för Älvsbyn. Socialchefen informerar att läkarbristen även drabbar 
särskilda boendena där avtal finns om läkarmedverkan på boendena. Social-
tjänsten har dock regelbundna träffar med Hälsocentralen och uppföljningar görs. 
 
MAS, Annika Nilsson, har till sammanträdet översänt en schematisk bild över 
insatser från hälso- och sjukvård.  
 
Rådets beslut 
Att till sammanträdet den 8 december bjuda in MAS Annika Nilsson för 
information om medicinlistor, avvikelser, fall etc. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  6 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-29  

 
KHPR § 7 dnr 335/15-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 8 ovan – Träffpunkt Fluxen 
Socialchefen informerar om att Träffpunkten startar upp under hösten. Annonse-
ring är på gång. Kostnaderna för verksamheten tas inom befintlig ram för daglig 
verksamhet. 
 
Rådet beslutar  
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 9 ovan – Varmvattenbassängen 
Ordförande informerar om att varmvattenbassängen fortsätter som tidigare och 
med samma kostnader. 
 
Rådet beslutar  
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  7 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-09-29  

 
 
KHPR § 8 Dnr 255/15-701 
 
INFORMATION 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Socialchefen informerar. 
 
• Vid dagens sammanträde är det 28 personer som är beviljade särskilt 

boende men ej erhållit någon plats. De 14 tillfälliga platser som till-
skapades tidigare under året räcker inte till.  
 

• Socialstyrelsen har beviljat kommunen 1 miljon kronor för att höja 
bemanningen. Medlen kommer att användas till  
 
- extra bemanning natt på Nyberga hela året 
- skapa ett hemtagningsteam under hösten på prov. Teamet består av 

arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och biståndshandläggare 
som ansvarar för vårdplanering från sjukhus när personen bedöms 
som medicinskt färdigbehandlad. 

- skapa två parboendeplatser på Ugglan, totalt 4 platser 
- tidsmätning hemtjänstför att se helheten över schemaläggning, 

logistiken etc. Målet är mer kundtid. 
 
• Under hösten kommer en utvärdering av hemsjukvården att ske 

tillsammans med landstinget. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet beslutar 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
___ 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


