
  
  
§  1 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-09-18  
 
 
Tid: Kl 10.00 – 11.30 
 
Plats: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande 
 Gösta Andersson. PRO 
 Jan-Ove Olsson, HRF 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 Lilian Poijo, Reumatikerföreningen 
 Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn 
  
  
Övriga Hans Nyberg  socialchef 
 Agneta Ahl,  sekreterare 
   
  
 
Justeringsdag: 2012-09-27 
 
Paragrafer: § 8 - 10 
 
Justerare: Karl-Erik Sjöberg 
  
 
 
 
Agneta Ahl Bill Nilsson Karl-Erik Sjöberg 
sekreterare  ordförande justerare 
   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2012-09-18 
 
Protokollet är anslaget  2012-09-27 – 2012-10-18 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Agneta Ahl 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-09-18  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 8 Dnr 89/12-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls. 
 
1. KS-beslut § 145/12 – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 

socialtjänsten 
 
2. KS-förslag till KF § 146/12 – Projektuppdrag fullmäktigeberedning – 

Förbättrad integration 
 
3. KS-beslut § 147/12 – Förstudie av framtida äldreomsorg 
 
4. KS-beslut § 148/12 – Former för förebyggande hembesök. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
____ 
 
 



  
  
§  3 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-09-18  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 9 dnr 329/12-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Ärendebeskrivning 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 

 
1 Internetuppkoppling i boende för äldre. 
 
1 a) Utökning av dagverksamheten. 
 
2 Ekonomin sociala sektorn. 
 
3 Diskriminering av pensionärer och handikappade. 
 
4 Besök nya skolan ur miljö- och tillgänglighetsbedömning. 
 
5 Uppföljning Forum. 
 
6 Fotvården. 
 
7 Varmvattenbassängen. 
 
8 Vikariesituationen under sommaren. 

 
Samrådsgruppen har förtydligat ovanstående ärenden enligt bilaga. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Punkt 1 ovan – Internetuppkoppling i boende för äldre 
Ordförande informerade om att de flesta fastigheter kommunen äger i 
centralorten finns oftast bredband framdraget till fastigheten. Det är dock den 
enskilde hyresgästen som får teckna egna bredbandsavtal. I övriga fastigheter och 
ute i ”byarna” finns alltid möjlighet att teckna mobila bredbandsavtal alternativt 
via ADSL modem.  
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 1 a – Utökning av dagverksamheten 
Socialchefen informerar om att en genomlysning av hela äldreomsorgen är 
påbörjad och dagverksamheten är en del av den genomlysningen. Det är stor 
efterfrågan på daglig verksamhet idag, framför allt på Fluxen. Verksamheten kan 
än så länge klara av kön till daglig verksamhet.  
 
 
Forts.
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-09-18  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 9 dnr 329/12-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Ordförande informerar om projektpengar som sökts för Vidsel/Vistträsk gällande 
bland annat turism och Lavergruvan. Projektet kommer även att behandla service-
frågor.     
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 2 ovan – Ekonomin sociala sektorn 
Socialchefen redovisar de projektpengar som sökts för socialtjänsten under 
2011/2012. Socialtjänsten söker kontinuerligt projektpengar. Då alla projekt 
kräver resurser och motprestation ska ansökningar om projektpengar vara väl 
underbyggda ansökningar.  
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 3 ovan – Diskriminering av pensionärer och handikappade 
Socialchefen informerar om upprättat styrdokument ”Diskrimineringspolicy”. 
Dokumentet revideras kontinuerlig och är för all personal inom kommunen. 
 
I januari 2011 infördes en ny lag om en nationell värdegrund inom äldreomsorgen. 
Den nya lagen innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den 
äldre får leva ett värdigt liv. Utbildning ges till all personal inom äldreomsorgen, 
bland annat, om bemötande och förhållningssätt. 
 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 4 ovan – Studiebesök nya skolan 
Ordförande pratar med rektor för Knut Lundmarkskolan om en tid för studie-
besök. Representation av en person/förening. Kontaktperson Karl-Erik Sjöberg. 
 
Rådets beslut 
Punkten läggs till handlingarna. 
 
Forts. 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-09-18  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 9 dnr 329/12-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 5 ovan – Uppföljning Forum 
Ordförande informerar att medel har beviljats till säkerhetshöjande åtgärder såsom 
ett nytt låssystem samt ett nytt brandlarm i lokalerna. Ambitionen med Forum är 
att det ska vara ett ”fullt hus”. Några föreningar har redan börjat samlas där, 
exempelvis Dansdraget och Vänskapsföreningen. En tanke är att varje förening 
har sitt skåp och man har gemensamma lokaler.  
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 6 ovan – Fotvården 
Ordförande informerar om att vid medicinsk fotvård krävs en remiss från läkare 
och utbildning krävs. I kommunen finns ytterligare en person som har utbildning i 
medicinsk fotvård. I dagsläget är denna person utan lokal. Tänkbart är att 
personen öppnar ett företag i bostaden alternativt vänder sig till kommunen för 
hjälp med lokal.  
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 7 ovan – Varmvattenbassängen 
Ordförande informerar om att för drygt en månad sedan träffat landstingsrådet 
och påtalat att ett förslag/besked krävs från landstinget i frågan. Kommunen kan 
inte bära kostnaden själv och kan inte ej heller ta över landstingets ansvar. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 8 ovan – Vikariesituationen 
Socialchefen informerar att vikariesituationen under sommaren har varit generellt 
bra. Smärre problem med personal inom hemtjänst och personliga assistenter 
fanns under den andra semesterperioden. Kommunal har meddelat att det är 
första sommaren som inte någon ordinarie personal blivit utringd under sin 
semester.  
 
Forts. 
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Handikapp- och pensionärsrådet 2012-09-18  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 9 dnr 329/12-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Det är första gången under semesterperioden som Bemanningsenheten har varit i 
full verksamhet. En utvärdering, tillsammans med fackliga organisationer, av 
Bemanningsenheten pågår.  
 
Dagverksamheten på Fluxen har varit stängd under semesterperioden. Nybergas 
dagverksamhet har varit öppen hela sommaren. Det är en budgetprioritering som 
gjorts för att klara verksamhet totalt. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
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Handikapp- och pensionärsrådet 2012-09-18  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 10 dnr 94/12-710 
 
INFORMATION 
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnas om nedanstående. 
 
• Socialchefen informerar om visningsmiljö/förebyggande enheten. 
Iordningsställandet av lokal för en hemlik visningsmiljö av vardagsteknik pågår. 
Visningsmiljön syftar till att ge äldre, funktionshindrade, anhöriga samt personal 
tillgång till utbudet av hjälpmedel och vardagsteknik. Som exempel kan nämnas it-
stöd, märka upp i hemmet. Arbetsterapeut och undersköterska kan stötta upp och 
vara ett nav för att förebygga och förlänga kvarboende i det egna hemmet. 
 
_____ 
 
 


