
  
  
§  1 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-03-06  
 
 
Tid: Kl 10.00 - 11.00 
 
Plats: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande 
 Anita Karlsson, PRO 
 Majvor Lundberg, Hjärt- o Lungföreningen 
 Jan-Ove Olsson, HRF 
 Lilian Poijo, Reumatikerföreningen 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
  
 
  
Övriga Agneta Ahl, sekreterare 
   
   
 
Justeringsdag: 2012-03-13 
 
Paragrafer: § 1 - 4 
 
Justerare: Jan-Ove Olsson 
  
 
 
 
Agneta Ahl Bill Nilsson Jan-Ove Olsson 
sekreterare  ordförande justerare 
   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2012-03-06 
 
Protokollet är anslaget  2012-03-13 – 2012-04-03 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Agneta Ahl 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-03-06  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 1 Dnr 89/12-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
1. Hjälpmedelsinstitutet – Beslut om beviljande av utvecklingsstöd till projektet 

”Visningsmiljö & Vardagsteknik i Älvsbyn” 
 
2. Kommunförbundet Norrbotten – Handlingsplan för ledning i samverkan 

inom området mest sjuka äldre 
 

3. KS-beslut § 183/11 – Stimulansmedel för att förbereda och utveckla 
valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 

 
4. KS-beslut § 211/11 – Prestationsersättning till kommuner för införandet av 

lokala värdighetsgarantier  
 

Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
____ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-03-06  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 2 Dnr 9/12-730 
 
RAPPORT TILLFÄLLIG BEREDNING - ”FRAMTIDENS ÄLDRE-
OMSORG” 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 att utse en beredning som 
fick till uppdrag att ”arbeta fram lång- och kortsiktiga förslag till utveckling av 
framtidens äldreomsorg i Älvsbyns kommun. Beredningen har bestått av Helena 
Öhlund (s) projektledare, Stefan Sundström (s), Stefan Hortlund (s), Agneta 
Nilsson (c), Göran Lundström (c), Inger Lundberg (fp) och Harry Nyström (v). 
Birgit Nilsson, har fungerat som tjänstemannastöd. 
 
Slutrapport från äldreomsorgsberedningen samt protokoll från slutjusteringsmöte 
den 9 januari 2012 biläggs. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-03-06 
Ordförande informerade om den pågående processen i ärendet. Kommunfullmäk-
tige har vid sammanträde den 20 februari 2012 återremitterat ärendet till kommun-
styrelsen för vidare hantering/handläggning.  
 
De av äldreomsorgsberedningens föreslag till beslut ska dock harmoniera med de 
budgetdirektiv 2013 och plan 2014 och 2015 som är fastställda av kommunfull-
mäktige.  
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
____ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-03-06  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 3 Dnr 73/12-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Ärendebeskrivning 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”10 % neddragning på lokalvård i kommunens lokaler från och med  

2012-01-01, hur sker neddragningen, konsekvensanalys? 
 
2. Delade turer inom vården. Vilken policy har Älvsbyns kommun? 
 
3. Hur är det tänkt kring personalförsörjningen i vården från 2013 med tanke på 

att kommunen kommer att ta över personal från landstinget? 
 
4. EU har utsett 2012 till ”Äldre året”. Vad gör vår kommun? 

 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-03-06 
 
Punkt 1 ovan – Lokalvård 
Anders Nilsson, VD Älvsbyns Fastigheter AB, har svarat i ärendet. Målet är inte 
att dra ned på lokalvården utan göra den effektivare och billigare. Exempelvis 
genom schemaläggning så att lokalvårdarna får information om vilka klassrum 
som används vid olika tillfällen. En del klassrum städas ibland fast det aldrig varit 
lektion där sedan klassrummet användes sist. Behovsstädning kan även införas, det 
vill säga, golven ska generellt inte ”skuras” om det inte finns behov av det. Inget 
beslut är taget utan det kommer att ske i samråd med lokalvårdare och verksam-
heterna. 
 
Rådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Punkt 2 ovan – Delade turer 
Ordförande informerade om att delade turer undviks i möjligaste mån, men för att 
klara bemanning morgon och kväll, när det är mest behov av personal, måste 
ibland turerna delas. Det är främst under helger delade turer förekommer och då 
försöker man begränsa dessa med en delad tur per helg. 
 
Rådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Forts. 
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Handikapp- och pensionärsrådet 2012-03-06  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 3 Dnr 73/12-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 3 ovan – Personalförsörjning 
Ordförande informerar om överföring av huvudmannaskap för hemsjukvård från 
landstinget till kommunerna, vilket ska träda ikraft den 1 januari 2013. Målet är att 
sätta patienten i fokus, det vill säga, alla som kan besöka vårdcentralen ska i första 
hand göra det och de som inte kan ska hanteras av den kommunala hemsjuk-
vården. Detta gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i form av distriktssköterske-, 
distriktsarbetsterapeut- och distriktssjukgymnastkompetens. Verksamhetsområden 
där ansvaret blir kvar på landstinget är, bland annat, specialistsjukvård, barn- och 
mödrahälsovården, demensutredningar samt asylärenden.  
 
Personalmässigt är det tre årsarbetare som överförs till Älvsbyns kommun från 
landstinget. 
 
Förhandlingar om skatteväxling mellan landsting och kommun pågår.  
 
Rådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Punkt 4 ovan – ”Äldre året” 2012 
Diskuterades kring den uppskattade Äldre- och anhörigveckan som genomfördes 
vecka 7.  
 
Eventuella övriga planer för ”Äldre året” 2012 tas upp vid nästa sammanträde den 
19 juni 2012. 
____ 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
§  6 (6) 
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Handikapp- och pensionärsrådet 2012-03-06  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 4 Dnr 94/12-701 
 
INFORMATION 
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnades enligt nedan. 
 
• Projektet ”Förebyggande hembesök” fortsätter under detta år då ytterligare 

medel har tillskjutits. Detta projekt har slagit mycket väl ut. 99 procent av de 
besökta personerna är mycket nöjda med att få träffa personal i förebyggande 
syfte. 

 
• Kommunen har fått medel från Hjälpmedelsinstitutet för att skapa en visnings-

miljö av tekniska hjälpmedel i hemmet för att förebygga och förlänga möjlig-
heter till att lättare kunna bo hemma med stöd av hjälpmedel. Visningsmiljön 
ska även ta emot studiebesök, både från vår egen kommun men även andra 
kommuner. Enskilda personer är också välkomna. 

 
• För att arbeta för och implementera en ny värdegrund som borgar för ett bra 

förhållningssätt och gott bemötande inom äldreomsorgen går ett antal enhets-
chefer en högskoleutbildning, 7,5 hp. 

 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
____ 
 
 


