
  
  
§  1 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-11-27  
 
 
Tid: Kl 10.00-12:00 
 
Plats: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande 
 Anita Karlsson, PRO 
 Ulla-Britt Lindbäck, Reumatiker/Allergi 
 Aina Hortlund, SKPF 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 
  
Övriga Hans Nyberg, socialchef, föredragande 
 Agneta Ahl, sekreterare 
 Bertil Pettersson, IT-tekniker 
   
   
 
Justeringsdag: 2012-12-07 
 
Paragrafer: § 11-14 
 
Justerare: Anita Karlsson 
  
 
 
Agneta Ahl Bill Nilsson Anita Karlsson 
sekreterare  ordförande justerare 
   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2012-12-07 
 
Protokollet är anslaget  2012-12-28 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 
 Agneta Ahl 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-11-27  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 11   dnr 386/12-006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 5 november 2012 föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa nedanstående sammanträdesplan för rådet för 
2013. 
 
5 mars 
18 juni 
24 september 
10 december 
 
Sammanträdestid kl 10.00. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 
Godkänner den av kommunstyrelsen fastslagna sammanträdesplanen för 2013. 
 
____ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2012-11-27  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR 12 §  dnr 89/12-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Ärendebeskrivning 
Följande delgivningar anmäls. 

 
• KS-beslut § 166/12 – Personalneddragning nattetid på Nyberga 
• KS § 167/12 – Förslag till KF om arbetskläder inom socialtjänstens 

verksamheter  
• KS § 175/12 – Förslag till KF om avgift för hemtjänst 
• KS-beslut § 176/12 – Statsbidrag till kommuner för ytterligare insatser för att 

stödja utvecklingen i värdegrundsarbete inom äldreomsorgen 
• KS-beslut § 177/12 – Ansökan 2 – Prestationsersättning till kommuner för 

utformande av minst tre värdighetsgarantier 2012  
• KS-beslut § 178/12 – Utvecklingsmedel för ökat stöd till äldre med psykisk 

ohälsa 
• KS § 204/12 – Förslag till KF om avgifter för den kommunaliserade hälso- och 

sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende 
• KS § 207/12 – Förslag till KF om taxa vid matdistribution 2013 
• KS-beslut § 208/12 – Ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och 

sjukvården  
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___ 
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KHPR § 13 dnr 418/12-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Ärendebeskrivning 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. Internetuppkoppling  
2. Varmvattenbassängen 
3. Investering friskvård i Lomtjärnsparken 
4. Information om regler/biståndsprövning färdtjänst samt ny tandvårdstaxa 
 
Samrådsgruppen har förtydligat ovanstående frågor i bilaga. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Punkt 1 ovan – Internetuppkoppling 
Bertil Pettersson, IT-tekniker informerar om kommunens bredbandsnät som finns 
i hyresfastigheter i Älvsbyns centralort samt villor i Korsträsk, Vistträsk och 
Vidsel. Dock är det fastighetsägaren som drar in nätet i själva fastigheten. Det 
finns även 13 stationer i de mindre byarna, med 200 kunder, som är anslutna till 
kommunens bredband via telenätet och ADSL-modem. Villor på Västermalms-
området har under 2012 erbjudits fiberanslutning. Det arbetet kommer eventuellt 
att fortgå med erbjudande till andra områden inom centralorten.  
 
I kommunens egna verksamheter, särskilda boendena Ugglan och Nyberga finns 
inget nät indraget på respektive enskilt rum utan endast fastigheten är ansluten. 
 
Rådets beslut 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
 
Punkt 2 ovan – Varmvattenbassängen 
Ordförande informerade om att landstinget har skapat förutsättningar för att 
teckna ett avtal och ambitionen är att avtal inom en snar framtid ska tecknas. 
Älvsbyns kommun, via Fastighetsbolaget, arbetar på en kostnadsberäkning.  
 
Rådets beslut 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
 
Forts. 
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KHPR § 13 dnr 418/12-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts. 
 
Punkt 3 ovan – Friskvård i Lomtjärnsparken 
Anita Karlsson informerar och visar bilder på fasta träningsredskap för frisktvård. 
Träningsredskapen står ute året om och du bestämmer själv hur hårt och hur 
mycket du vill träna. 
 
Handikapp och pensionärsrådets beslut 
Ordförande aktualiserar, hos kommunstyrelsen, eventuellt inköp av fasta tränings-
redskap i Lomtjärnsparken. 
 
 
Punkt 4 ovan - Information om regler/biståndsprövning färdtjänst samt ny 
tandvårdstaxa 
Grunden för beslut om färdtjänst är en biståndsbedömning som görs av hand-
läggare inom socialtjänsten. Handläggaren gör bedömning utifrån läkarutlåtande.  
 
Rådets medlemmar påpekar sammanblandningen mellan landstingets sjukresor 
och kommunens färdtjänst. Färdtjänst ska inte användas för besök på sjukhus/-
vårdcentral utan då är det sjukresa som gäller. Önskvärt att det framgår i broschyr 
för respektive sjukresa/färdtjänst. 
 
Information om gällande tandvårdstaxa finns att hämta på landstingets webbsida 
www.nll.se.  
 
Rådet beslutar 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
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KHPR § 14 dnr 94/12-701 
 
INFORMATION 
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnas om nedanstående. 
 
• Ordförande informerar om det ekonomiska läget i kommunen 

När budgetarbetet för 2013 inleddes var prognosen dyster i hela Europa. 
Skatteutfallet blev dock bättre än väntat och kommunfullmäktige har lagt en 
verksamhetsbudget utan besparingar och som för första gången kompenserar 
ramarna inte bara för löneökningar utan även för generella kostnadsökningar.   
 
Bland verksamhetssatsningar för 2013 kan nämnas 
- Älvåkraskolan, 200 tkr 
- Förebyggande hembesök, 200 tkr 
- Svenska som andra språk och modersmålsundervisning, 500 tkr 
- Extra medel resursfördelning grundskolan, utom tätorten, 500 tkr. 
 
Befolkningsminskningen, som pågått under många år, har avstannat. 
 

 
• Socialchefen informerar om hemsjukvård m m 

Rekryteringen av 3,3 årsarbetare till hemsjukvården är avslutad. Årsarbetarna 
kommer att ingå i samlad HSL-enhet som lokalmässigt kommer att placeras på 
vårdcentralen. Även biståndshandläggare kommer att finnas i vårdcentralen. 
Detta för att få en samlad helhet samt möta de nya föreskrifter som införs 2014 
med ökade krav på bemanning på demensavdelningar och biståndsbedömning 
även på särskilt boende.  
 
En samlad information om hemsjukvården ges ut under februari månad från 
landsting och kommun.  
 
Medicinsk fortvård kommer att startas upp vid tandläkarna på vårdcentralen. 
 

Rådet beslutar 
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 
____ 
 
 


