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Handikapp- och pensionärsrådet PROTOKOLL 
   2013-03-05 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
Tid: Kl 10 00-12 00 
 
Plats: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande 
 Anita Karlsson, PRO 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 Jan-Ove Olsson, HRF 
 Ulla-Britt Lindbäck,  Reumatiker/Allergi 
     
Övriga Hans Nyberg socialchef 
 Marianne Nordlund sekreterare 
 Anders Nilsson VD Älvsbyns Fastigheter AB 
   
 
Justeringsdag: 2013-03-15 
 
Paragrafer: § 1-4 
 
Justerare: Ulla-Britt Lindbäck 
  
 
 
Marianne Nordlund Helena Öhlund Ulla-Britt Lindbäck 
sekreterare  ordförande justerare 
   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2013-03-05 
 
Protokollet är anslaget  2013-03-15 -  2013-04-08 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 
 
 Marianne Nordlund 
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KHPR § 1 Dnr 61/13-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Följande delgivningar anmäls. 
 
1. KS-beslut § 224/12 – Fasta träningsmaskiner i Lomtjärnsparken 
2. KS-beslut § 232/12 – Inriktningsbeslut förstärkt boende 
3. KF-beslut § 117/12 – Avgifter inom den kommunaliserade hälso- och 

sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende 
 

Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
____ 
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KHPR § 2 dnr 58/13-710 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR FUNKTIONSHINDRADE INOM 
ÄLVSBYNS KOMMUN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2011, § 22, att fastställa upprättat 
handlingsprogram för funktionshindrade inom Älvsbyns kommun. Målsättningen 
med programmet är att förbättra livsvillkoren för människor med funktionshinder 
genom att Älvsbyns kommun blir ett tillgängligt samhälle för alla. 
 
Översyn av handlingsprogrammet påbörjas. Gällande program biläggs. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
 
Ordföranden uppdrar till ledamöterna att i respektive förening se över handlings-
programmet och till KHPR:s sammanträde i juni redovisa förslag till ändringar 
och tillägg. 
____
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KHPR § 3 Dnr 56/13-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”Handikapplanen ska revideras varje år inget har hänt. Önskemål om att 

förnya den grupp, som satt där för tillgänglighet, finns.  

2. Önskemål om tidsplan för olika arbeten, exempelvis bowlingen, brandsäker-
heten och framkomligheten då handikappade har svårt att komma fram. Till 5 
mars skall det finnas en tidsplan. Sandgren är kontaktperson för bowlingen.  

3. Diskrimineringsplan: Vad gör skolan, socialen. Från och med 1/1 2013 finns 
lagförslag om boende och diskriminering kring detta. Hur har kommunen 
det?  

4. Staket till Lomtjärn saknas fortfarande.  

5. Varmvattenbassängen: hur blir det med den, avgifter osv.  

6. Sören Nilsson påpekar att det finns 100 000:- avlagda för förebyggande 
hälsovård för äldre som har hemsjukvård. Önskvärt är att hemtjänst och 
hemsjukvård skall få dela på summan och att vårdpersonalen som känner bäst 
till brukarna ska få välja ut de som bäst behöver extra vård.  

7. Nu är det hög tid att fixa högtalaranläggningen på Fluxen då det fungerar 
dåligt med hörslingan. Anlita hörcentralen. Använda mygga istället för 
mikrofoner. Tidsplan för arbetet önskas.” 

 
Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Punkt 1 ovan – Se paragraf 2 vid dagens sammanträde. 
 
Punkt 2 ovan – Tidsplan för olika arbeten. 
 
Anders Nilsson redovisar planerad tidsplan för de olika frågeställningarna. 
 
Framkomligheten i Forums lokaler:  Fastighetsbolaget skall inventera alla dörrar  i 
fastigheten och därefter göra en upphandling. Arbetat beräknas vara klart efter 
sommaren. 
 
Brandsäkerheten åtgärdad. 
 
Planerade åtgärder i  bowlinghallen beräknas vara klar i augusti 
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KHPR § 3 Dnr 56/13-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE – forts 
 
Punkt 3 ovan – Älvsbyns kommun har antagit en diskrimineringsplan  
2010-11-04. 
 
Lagen om parboende gäller från 1 november 2012. Socialchefen har upprättat ett 
förslag till riktlinjer för parboende i äldreboenden för Älvsbyns kommun.. 
Kommunstyrelsen beslutar om detta 2013-03-18. 
 
Punkt 4 ovan – Staket till scentrappen skall åtgärdas innan säsongstart 2013.  
 
Punkt 5 ovan – Varmvattenbassängen. 
 
Ordföranden informerar att Älvsbyns kommun har fått ett årligt bidrag från 
landstinet på 200 000 kronor till drift av bassängen. Den totala kostnaden för 
driften blir ca 700 000 kronor/år. Bassängen kommer att vara öppen  okt – april,  
7 månader. 
 
Badavgift för den enskilda kommer att tas ut och den s k föreningsavgiften på 
1 800 kronor per år kommer att höjas. Beloppen är ej klar. 
 
För att få använda varmvattenbassängen måste man tillhöra en förening som har 
försäkring för medlemmar.  Ansvaret om något inträffar i samband med bad ligger 
på den enskilde.   
 
Punkt 6 ovan – Förebyggande  hälsovård för äldre. 
 
Älvsbyns kommun övertar ansvaret för hemsjukvård från Norrbottens läns 
landsting från 1 januari 2013. 
 
Socialtjänsten har bedrivit ett projekt med  ”Förebyggande hembesök” där syftet 
varit att  

• Kartlägga de äldres levnadsförhållanden, för att kunna tillgodose deras behov 
• Förebygga ohälsa 
• Skapa trygghet i det egna hemmet. 
 
 
 
 
 



6 
 

 
Handikapp- och pensionärsrådet PROTOKOLL 
   2013-03-05 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KHPR § 3 Dnr 56/13-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE – forts 
 
Älvsbyns kommun har från och med 2013 beslutat att permanenta verksamheten 
enligt nedan. 200 000 kronor till en tjänst på 40 % har anslagits . 
  
− Erbjuda alla 80- och 85-åriongar i kommunen som inte har hemtjänst ett 

förebyggande hembesök. 
− Erbjuda seniorträffar för 75-åringar. 
− Uppföljande förebyggande hembesök till 90-åringar. 
− Återbesök hos de personer som uppvisat riskbedömning från Senior Alert. 
 
Punkt 7 ovan – Högtalaranläggning på Fluxen. 
 
Andes Nilsson meddelar att anläggningen fungerar nu. S k ”myggor” har 
införskaffats som kan göra  användningen lättare. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
 
Rådet godkänner redovisningen av punkt 1 – 7. 
____ 
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KHPR § 4  Dnr 59/13-701 
 
INFORMATION 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas om nedanstående. 
 
• Ordförande föredrar ”Plan Vision 2030” för Älvsbyn.  

 
Redovisning över hur visionsarbetet skall gå till. Se bilaga. 
Vision 2030 fastställs i kommunfullmäktige i februari 2014. 

 
• PRO:S älderebarometer 2012 delades ut. Skriften är ett dokument som 

undersöker Sveriges kommuner i frågor om: 
 

Tillgänglighet till allmänna byggnader, boendet, transporter, gemenskap och 
aktiviteter, medborgerligt deltagande och inflytande,  åldersdiskriminering, 
information och kommunikation,  omsorg, vård och service. 
 

• Från och med 1 januari 2013 gäller nya avgifter inom hemtjänsten. Broschyr  
har skickats till de personer som har hemtjänst samt  på kommunens 
hemsida. 

____ 
 

 
 
 


