
  
  
§  1 (5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2013-09-24  
 
 
Tid: Kl 13.00-14.00 
 
Plats: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande 
 Anita Karlsson, PRO 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 Aina Hortlund, SKPF 
 Vanja Nordlund, Reumatiker 
 Ulla-Britt Lindbäck, Reumatiker 
 Birgit Pesonen Hedman, Hjärt o Lung 
  
Övriga Agneta Ahl, sekreterare 
 Monica Sjölund, enhetschef 
 Annika Nilsson, MAS 
   
 
Justeringsdag: 2013-10-03 – 2013-10-24 
 
Paragrafer: § 9 - 11 
 
Justerare: Anita Karlsson 
  
 
 
 
Agneta Ahl Helena Öhlund Anita Karlsson 
sekreterare  ordförande justerare 
   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2013-09-24 
 
Protokollet är anslaget  2013-10-03 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Agneta Ahl 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2013-09-24  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 9 dnr 61/13-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delgivningar anmäls. 
 
Kommunstyrelsen 
a) KS-beslut § 89/13-05-27 – Patientsäkerhetsberättelse 2012 
b) KS-beslut § 82/13-05-27 – Motion (NS) – Återinförande av habiliteringsersättning 

för psykiskt funktionshindrade 
c) KS-beslut § 80/13-05-27 – Delrapport LOV 

 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2013-09-24  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 10 dnr 264/13-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”Varmvattenbassängen 

Kommunen (kommunalrådet) har lovat att varmvattenbassängen på Ugglan skall 
vara igång i början av oktober.  
• Hur ligger tidsplanen för öppnandet så att föreningarna och enskilda kan 

planera sin verksamhet?  
• Hur mycket kommer det att kosta per termin eller enskilt bad?  
• Marknadsföring. Hur får kommunen ut detta till våra medborgare? 

 
2. Hemsjukvården i vardagen 

• Vilka regler gäller för kommunens distriktssköterskor 
• Telefontid enligt uppgift 45 min 
Hemsjukvård i hemmet 
• Vilka tjänar kommunens distriktssköterskor 
• Vilka tjänar landstingets distriktssköterskor 
• Folder med information till föreningar och medborgarna om hemsjukvård”. 

 
Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Punkt 1 ovan – Varmvattenbassängen 
Ordförande informerade om att både föreningar och företag har erbjudits att vara med 
att ”sponsra” driften av bassängen. Detta har dock inte gett något gehör. 
 
Ordförande informerade om att ordförande tillsammans med Harry Nyström, v, och 
Matilda Wiklund, c, ger som förslag till föreningar två alternativ för att finansiera driften 
av bassängen enligt nedan. 
 
1. Ett timpris på 200 kronor, alternativt 
2. 3.000 kronor för små föreningar samt 5.000 kronor för stora föreningar per säsong. 
 
Därutöver utgår en fast badavgift om 50 kronor. 
 
Vilket av ovanstående alternativ som föreningarna väljer blir ett majoritetsbeslut.  
 
Rådet beslutar 
En utvärdering av kostnaderna ska ske efter avslutat säsong i april 2014.  
 
Forts. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 10 dnr 264/13-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 2 ovan – Hemsjukvården  
Monica Sjölund, enhetschef äldreomsorgen, och Annika Nilsson, MAS, informerar i 
ärendet. 
 
Samrådsgruppen påtalar att det råder oklarheter om vart man som patient vänder sig när 
man behöver sjukvård. Gruppen anser att informationen från landstinget och 
kommunen inte är överensstämmande, vem som gör vad.  
 
Grunden för all sjukvård är att man som patient ringer till hälsocentralen där legitimerad 
personal gör en bedömning om man ska tillhöra kategorin hemsjukvårdspatient. Får 
man bedömningen hemsjukvårdspatient görs en samordnad individuell plan där flera 
aktörer kan ingå. Har man som patient inte blivit bedömd att tillhöra hemsjukvården så 
ringer man till hälsocentralen.  
 
I kommunens hälso- och sjukvårdsenheten finns idag 14 sjuksköterskor varav tre jobbar 
natt. Nu vid införandet av hemsjukvården har det gjorts en ökad grundbemanning 
vilken kommer att utvärderas efter inkörningsperioden. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Uppdra till Monica Sjölund och Annika Nilsson att lyfta till primärvården de 
oklarheter/missuppfattningar om vem som är ansvarig för vad när det gäller 
hemsjukvård. I övrigt läggs informationen med godkännande till handlingarna. 
 
____ 
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KHPR § 11 dnr 59/13-701 
 
INFORMATION 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas enligt nedan. 
 
• Ordförande informerar om det pågående budgetarbetet. 

 
Budgetberedningen är klar med arbetet med förslag till budget för 2014. Förslaget på 
budget tillställs kommunstyrelsen för att sedan fastställas av kommunfullmäktige. 
Budgetförslaget är på plus minus noll. 
 
Bland annat så görs en satsning på cirka 1,7 miljoner i socialtjänstens budgetram för 
inrättande av en enhetschef och en biståndshandläggare inom äldreomsorgen. 1,4 
miljoner kronor satsas på förskolan. Alla verksamheter får en kostnadskompensation. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
 
 
 
 


