
  
  
§  1 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-11-29  
 
 
Tid: Kl 10.00-11.30 
 
Plats: Selet, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 Lilian Poijo, Reumatikerföreningen 
 Majvor Hellström, SKPF 
 Ulla Berg, Hrf 
  
Övriga Hans Nyberg, socialchef, föredragande 
 Agneta Ahl, sekreterare 
 Birgit Nilsson, tillfälliga äldreomsorgsberedningen 
   
   
 
Justeringsdag: 2011-12-08 
 
Paragrafer: § 9 - 13 
 
Justerare: Ulla Berg 
  
 
 
Agneta Ahl Bill Nilsson Ulla Berg 
sekreterare  ordförande justerare 
   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2011-11-29 
 
Protokollet är anslaget  2011-12-08 – 2011-12-29 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Agneta Ahl 
 



  
  
§  2 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-11-29  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 9 Dnr 370/11-006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN FÖR 2012 
Förslag till sammanträdesdagar enligt nedan. 
 
• 16 mars 
• 19 juni 
• 18 september 
• 27 november 
 
Sammanträdestid kl 10.00. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Fastställa sammanträdesdagar enligt nedan. 
 
• 6 mars 
• 19 juni 
• 18 september 
• 27 november 
 
Sammanträdestid kl 10.00. 
 
____ 
 
 
 
 



  
  
§  3 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-11-29  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 10 Dnr 462/11-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar anmäls enligt nedan. 
 
1. KS-beslut, § 183/11 – Stimulansmedel för att förbereda och utveckla 

valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 
 
2. KS-beslut, § 101/11 – Överenskommelse i Norrbotten om samarbete för 

personer med psykisk funktionsnedsättning 
 
3. KF-beslut § 103/11 – Överenskommelse om sjukvårdsinsatser i ordinärt 

boende 
 
4. AOU-beslut, § 72/11 – Avvikelser inom särskilt boende och omsorgen om 

funktionshindrade 
 
5. AOU-beslut, § 74 – Lägesrapport projekt ”Förebyggande hembesök”. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
 



  
  
§  4 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-11-29  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 11 Dnr 7/11-103 
 
ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA HANDIKAPP- OCH 
PENSIONÄRSRÅDET (KHPR) – UTVÄRDERING AV RÅDETS 
SAMMANSÄTTNING 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fastställde vid sammanträde den 31 januari 2011 arbetsordning 
för KHPR att gälla till och med 31 december 2011. Vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 20 december 2010 beslutades att rådets sammansättning ska 
utvärderas efter första året av mandatperioden. 
 
Samrådsgruppen har vid träff den 24 oktober 2011 efterfrågat en utvärdering av 
rådet samt föreslår att föreningsrepresentanter kan delta vid rådets sammanträden 
som åhörare utöver de fem representanter som är fastställda i arbetsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsordning KHPR med giltighetstid till och med 31 december 2011. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets förslag till kommunstyrelsen 
Efter utvärdering av rådets sammansättning föreslås att kommunstyrelsen 
fastställer nu gällande Arbetsordning för kommunala handikapp- och 
pensionärsrådet med giltighetstid till och med 31 december 2014. 
 
____ 
 
 
 



  
  
§  5 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-11-29  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 12 Dnr 444/11-709 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Ärendebeskrivning 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”Tillgänglighet – Svårigheter att ta sig in i kommunhuset med manuell rullstol, 

på grund av en hög kant. 
2. Information om Äldreberedningen 
3. Har kommunen sökt pengar i Omvårdnadslyftet (1 miljard) för kompetens-

höjning hos vårdbiträden och undersköterskor? Om – hur ska de användas? 
4. Dagverksamheten på Fluxen är överbefolkad. Det borde finnas fler dagverk-

samheter. 
5. Hur fungerar kosten? Vilka tider serveras måltiderna i boenden och 

hemtjänst? 
6. Ljudanläggningen på Fluxen fungerar fortsatt inte. Föreningar som använder 

Fluxen till medlemsmöten kräver reducerat pris eftersom ljudanläggningen 
inte fungerar”. 

 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-11-29 
 
Punkt 1 ovan – Tillgänglighet 
Anders Nilsson, VD Älvsbyns Fastigheter, informerar via mail, att man ska se 
över och åtgärda den höga kanten om den avviker mot normer. Om plattorna har 
sjunkit så får eventuella åtgärder vidtas till våren eftersom marken nu är frusen. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Punkt 2 ovan – Information Äldreberedningen 
Kommunfullmäktige har tillsatt en tillfällig beredning som ska se över framtidens 
äldreomsorg i Älvsbyns kommun både på kort och lång sikt. Birgit Nilsson, f d 
socialchef och tillika tjänstemannastöd i den tillfälliga beredningen, informerar om 
projektets utveckling.  Syftet med beredningen är att skapa en bild av framtidens 
äldreomsorg i kommunen och komma med förslag till en resurseffektiv äldreom-
sorg. Beredningen ska bland annat särskilt belysa volym särskilt boende och 
hemtjänst, dagverksamhet, förenklad biståndsbedömning och nattpatrull. Projektet 
omfattar inte fastighetsfrågor.  
 
Forts.
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-11-29  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 12 Dnr 444/11-709, forts 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Beredningen har genomfört studiebesök i Mora och Falun samt inbjudit kommun-
medborgare, både i byarna och centralorten, till att vara med och påverka utform-
ningen av framtida äldreomsorgen.  
 
I kommande slutrapport kan man redan nu se att fler särskilda boendeplatser 
behövs och att en förstärkning av dagverksamheten är nödvändig. Slutrapport 
med förslag ska presenteras för kommunstyrelsen vid sammanträde den 30 januari 
2012 för att därefter fastställas av kommunfullmäktige vid sammanträde den 20 
februari 2012. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 3 ovan – Omvårdnadslyftet 
Socialchefen informerar om att inga medel är sökta i Omvårdnadslyftet. Däremot 
har en ansökan om statsbidrag för implementering av internationella riktlinjer för 
demenssjuka gjorts. Ordförande informerar om att i Kommunförbundets regi 
finns möjlighet att delta i kompetenshöjande åtgärder. Bland annat kan nämnas 
projektet Koh-i-Noor som är kompetensutveckling inom omsorgen om funk-
tionshindrade. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 4 ovan – Dagverksamheten Fluxen 
Socialchefen informerar att verksamheten har cirka 120 besök per vecka. På 
försök har man börjat jobba i stationer med tre gruppledare och med olika teman. 
Torsdagar är verksamheten även öppen för personer som inte har biståndsbeslut. 
Dagverksamheten är en verksamhet som särskilt ska belysas i den tillfälliga bered-
ningen som ser över äldreomsorgens framtid.  
 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Forts. 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-11-29  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 12 Dnr 444/11-709, forts 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Punkt 5 – Kosten 
Socialchefen informerar att matdistribution till personer som har hemtjänst sker 
mellan kl 11.00-15.00. Distributionen sker efter behov och möjlighet. I särskilt 
boende serveras frukost kl 07.00-09.00, lunch kl 11.00-12.00 samt middag kl 
16.00-17.00. I verksamheten arbetar man mot kostpolicyn med förstärkta mellan-
mål. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 6 ovan – Ljudanläggning Fluxen 
Anders Nilsson, VD Älvsbyns Fastigheter, informerar via mail. För cirka två år 
sedan gjordes en inventering av Radiohuset av ljudanläggningen på Fluxen. De 
konstaterade då att inget tekniskt fel fanns på anläggningen. Det upprättades även 
en tydlig instruktion om hur anläggningen ska användas. 
 
Det är det viktigt att föreningarna provar anläggningen och lär sig hur den 
fungerar före mötet så att eventuella brister kan åtgärdas innan användandet. 
Någon signal till fastighetsbolaget om att anläggningen inte fungerar har inte 
inkommit. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2011-11-29  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 13 Dnr 351/11-709 
 
INFORMATION 
 
Ärendebeskrivning 
 

• Ordförande informerar om överföring av ansvaret för hemsjukvård från 
landstinget till kommunerna. Syftet är att få en sammanhållen hemsjukvård 
med kommunerna som huvudman för hemtjänst, hemsjukvård och boenden. 
En politisk styrgrupp är tillsatt för att besluta om vilka gränser som ska gälla 
mellan landstinget och kommunerna. 
 
Det förändrade huvudmannaskapet ska träda ikraft den 1 januari 2013. 
Skatteväxling på överförd verksamhet baseras på bokslut 2010. Inom primär-
vården är det distriktssköterskor, distriktsarbetsterapeuter och distrikts-
sjukgymnaster som berörs. Barn- och mödrahälsovården berörs inte av 
överföringen. 

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

 
 

 
 


