
  
  
§  1 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2013-12-10  
 
 
Tid: Kl 14.00-16.00 
 
Plats: Bäcken 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande 
 Anita Karlsson, PRO 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 Aina Hortlund, SKPF 
 Sterling Nilsson, DHR 
 Ulla-Britt Lindbäck, Reumatiker/allergi 
  
Övriga Agneta Ahl sekreterare 
 Agneta Björk  verksamhetschef Hälsocentralen 

 Annika Nilsson MAS 
 
Justeringsdag: 2013-12-17 
 
Paragrafer: § 12 - 17 
 
Justerare: Karl-Erik Sjöberg 
  
 
 
 
Agneta Ahl Helena Öhlund Karl-Erik Sjöberg 
sekreterare  ordförande justerare 
   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2013-12-10 
 
Protokollet är anslaget  2013-12-18—2014-01-08 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 
 
 Agneta Ahl 
 



  
  
§  2 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2013-12-10  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 12 dnr 325/13-006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN FÖR 2014 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret/kansli har upprättat förslag till sammanträdesdagar för rådet 
enligt nedan. 
 
• 4 mars 
• 17 juni 
• 23 september 
• 9 december 
 
Sammanträdestid kl 10.00. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 
Ordförande föreslår ändring av sammanträdesdag den 4 mars till den 5 mars. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Fastställa sammanträdesdagar för 2014 enligt nedan. 
 
• 5 mars 
• 17 juni 
• 23 september 
• 9 december 
 
Sammanträdestid kl 10.00 
 
____ 
 
 



  
  
§  3 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2013-12-10  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 13 dnr 61/13-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delgivningar anmäls. 
 
Kommunfullmäktige 
KF-beslut § 78/13 – Handlingsplan 2013 med aktivitetsplan – Bättre liv för sjuka äldre 
 
Kommunstyrelsen 
a) KS-förslag till KF § 142/13 – Överenskommelse om samarbete för personer med 

psykisk funktionsnedsättning – mellan kommuner och landsting i Norrbotten 
b) KS-förslag till KF § 143/13 – Tillämpningsregler avgiftstaxa särskilt boende 
c) KS-beslut § 144/13 – Policy för anhörigstöd  
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
 
 



  
  
§  4 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2013-12-10  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 14 dnr 396/13-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”Gruppen efterlyser dokumentation om hörselslingor, i vilka lokaler finns de? 

Inventering av hörselslingor – och sedan att HRF tillsammans med 
samrådsgruppen kan undersöka och bedöma slingornas funktion och standard. 
 

2. Läkemedelsbehandling – se separat paragraf. 
 

3.  Nytt blad Framtidens äldrevård”. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Punkt 1 ovan – Hörselslingor/lokaler. 
Ordförande informerar om besked från Anders Nilsson, VD Älvsbyns fastigheter, att 
oklarhet råder om i vilka lokaler inventeringen av hörselslingor ska göras.  
 
Rådet enas om inventeringen ska ske i kommunens offentliga lokaler. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Ordförande tar med sig frågan om vilka lokaler som ska ingå i inventeringen av 
hörselslingor till Anders Nilsson, VD Älvsbyns fastigheter.  
 
Redovisning av inventeringen ska ske vid rådets sammanträde den 17 juni 2014. Detta 
gäller även det uppdrag som fritids- och kulturchefen Kjell Tegnelund har gällande 
sammanställning/inventering av tillgängliga lokaler för uthyrning. 
 
 
Punkt 3 ovan – Nytt blad Framtidens äldrevård. 
Rådet efterlyser en samlad information om äldrevården där landstinget och kommunen 
gemensamt informerar. MAS, Annika Nilsson, informerar om att det arbetet har 
påbörjats genom Agneta Björk, verksamhetschef Hälsocentral och Monica Sjölund, 
enhetschef hälso- och sjukvårdsteamet. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna.  
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2013-12-10  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 15 dnr 397/13-779 
 
LÄKEMEDELSBEHANDLING AV ÄLDRE INVÅNARE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har vid sammanträde diskuterat skrivelse från Sten Boström, PRO och 
Lars Nilsson, SFP, angående läkemedelsbehandling för + 80 i Älvsbyn. Vad beror de 
höga siffrorna på? Vad ämnar kommunen göra åt detta? (För att minska och ta bort/-
ersätta olämpliga läkemedel). 
 
Skrivelse från Sten Boström, PRO, och Lars Nilsson, SFP, bifogas ärendet. 
 
Föredragande 
Agneta Björk, verksamhetschef hälsocentralen och Annika Nilsson, MAS. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 
Agneta Björk ger en generell information om grunden för läkemedelsförskrivning och 
de riktlinjer som läkemedelskommittén tagit fram och som följs av läkarna på hälso-
centralen. Just nu pågår ett arbete med att minska förskrivningar av antibiotika. 
Förskrivning av antibiotika till + 80-åringar är mindre i kommunen än jämfört med 
landet i övrigt. I Älvsbyn har förskrivningen minskat med 13 %. För personer, som bor 
på särskilt boende och är +80, är målet att en läkemedelsgenomgång ska ske en gång per 
år. Ett annat projekt som pågår är att två sjuksköterskor specifikt undersöker läke-
medelsförskrivning till 40-åringar med diabetes och högt blodtryck. 
 
Annika Nilsson informerar om att hon är ledamot i läkemedelskommittén i Norrbotten. 
En utbildning har skett till all legitimerad personal om olämpliga läkemedel. Därutöver 
ska en utbildning för undersköterskor genomföras där man utbildar i vad som kan göras 
för en bättre hälsa i stället för att använda läkemedel. Lokala rutiner för läkemedels-
hantering upp till sjuksköterskenivå håller på att utarbetas i samarbete mellan 
kommunen och hälsocentralen. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Rådet kan konstatera att mycket görs kring läkemedelshantering, inte bara i länet utan i 
hela landet. Det pågår ett bra samarbete mellan landstinget och kommunen. Informa-
tionen läggs med godkännande till handlingarna. 
 
____ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2013-12-10  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 16 dnr 58/13-710 
 
HANDLINGSPROGRAM FÖR PERSONER MED FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rådet beslutade vid sammanträde den 18 juni 2013 att förslag till reviderat handlings-
program för personer med funktionsnedsättning skulle presenteras vid dagens samman-
träde. 
 
Elisabeth Hamsch Westbom har sammanställt förslag till förändringar i handlings-
programmet från samrådsgruppen för KHPR samt socialtjänsten enligt bilaga. 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 
Samtliga förslag till förändringar i handlingsprogrammet diskuterades punkt för punkt.  
 
Handikapp- och pensionärsrådets förslag till kommunfullmäktige 
Fastställa ”Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning” enligt bilaga. 
 
____ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2013-12-10  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 17 dnr 59/13-701 
 
INFORMATION 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas enligt nedan. 
 
• Karl-Erik Sjöberg informerar om att äldre- och anhörigveckan kommer att äga rum 

vecka 7 2014. Arbetet med programmet pågår för fullt. 
 

• Ordformerar om kommande förslag till kommunstyrelsen om att iordningställa 14 
stycken tillfälliga särskilt boendeplatser. Anledningen till detta är bristen på särskilda 
boendeplatser som medfört att korttidsplatserna använts för brukare i väntan på 
särskilt boende och inte till det de är avsedda för. Konsekvensen av detta har blivit 
att kostnaderna för hemtjänsten har ökat under året och möjligheterna att ta emot 
medicinskt färdigbehandlade begränsats.  

 
• Ordförande vill rikta ett speciellt tack till handikapp- och pensionärsföreningar som 

genom ideella krafter jobbar för att värna om våra äldre och funktionshindrade i vår 
kommun. Föreningarna gör ett värdefullt och utmärkt arbete. 

 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
 
 


