
  
  
§  1 (5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05  

 

 
 
Tid: Kl 10.00 – 11.45 
 
Plats: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 
 Anita Karlsson, PRO 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 Ingrid Dahlberg, SKPF 
 Jan-Ove Ohlsson, HRF 
 Ulla-Britt Lindbäck, Reumatikerna 
 Sterling Nilsson, DHR 
     
Övriga: Hans Nyberg socialchef 
 Agneta Ahl sekreterare 
 Annelee Mickelsson anhörigkonsulent 
  
 
Justeringsdag: 2014-03-14 
 
Paragrafer: § 18 - 20 
 
Justerare: Ulla-Britt Lindbäck 
  
 
 
Agneta Ahl Helena Öhlund Ulla-Britt Lindbäck  
sekreterare  ordförande justerare 
   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2014-03-05 
 
Protokollet är anslaget  2014-03-14 – 2014-04-04 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 
 Agneta Ahl 
 



  
  
§  2 (5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 18 Dnr 55/14-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delgivningar anmäls. 
 
 Protokoll från sammanträde för Länshandikapprådet och 

Länspensionärsrådet den 12 december 2013. 
 

 KF-beslut § 99/13 – Överenskommelse om samarbete för personer med 
psykisk funktionsnedsättning – mellan kommuner och landsting i Norrbotten 

 
 KF-beslut § 100/13 – Tillämpningsregler avgiftstaxa särskilt boende 

 
 KS-beslut § 7/14 – Utredning lagen om valfrihet LOV 

 
 KS-beslut § 18/14 – Förslag till KF – Handlingsplan förbättrad integration 

 
 KS-beslut § 19714 – Förslag till KF – Regionala kollektivtrafikmyndigheten 

och centraliserad färdtjänsthantering i länet. 
 

Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
____ 
 
 
 
 



  
  
§  3 (5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 19 Dnr 54/14-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”Inför en ny mandatperiod bör reglementet för KHPR ses över. 
2. Boule-banan behöver utökas då intresset för sportgrenen är stort. 
3. Redovisning av resultat gällande förebyggande hembesök. 
4. Trygghetsboende planer? Ny vårdcentral? 
5. Hyressättning mellan äldreboende Fluxen kontra Violen (Vidsel). Enligt 

uppgift skiljer årshyran mellan de bägge äldreboendena. Hur jämkar man 
kostnaderna?” 

  
Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Punkt 1 ovan – Arbetsordning KHPR 
Det finns önskemål från samrådsgruppen om fler representanter i rådet så att även 
föreningar med funktionshindrade ges möjlighet att närvara. Lämpligt antal är sju 
ledamöter. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Ordförande tar med sig frågan till kommunledningen.  
 
Punkt 2 ovan – Boulebana 
Anders Nilsson, Älvsbyns Fastigheter AB, har via mail besvarat frågan. Hans 
förslag är ett bokningssystem upprättas så att tid kan bokas för spel.  
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Ordförande tar med sig frågan till budgetberedningen. 
 
Punkt 3 ovan – Förebyggande hembesök 
Annelee Mickelsson, anhörigkonsulent informerar. Kommunstyrelsen beslutade 
att från och med 2013 permanenta verksamheten med förebyggande hembesök. 
Under 2013 har 110 personer erbjudits att ta emot förebyggande hembesök. 64 
personer tackade ja. 48 personer tackade nej varav 10 av dessa personer inte 
längre var aktuella, två var avlidna samt tre personer hade flyttat till annan 
kommun.  
 
Forts. 



  
  
§  4 (5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 19 Dnr 54/14-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Resultaten av förebyggande hembesök visar, bland annat, på att hembesöken har 
medfört att ej tidigare kända behov av stöd har uppmärksammats. 
 
Att organisera och ordna seniorträffar för 75-åringar är ett stort utvecklings-
område i det förebyggande arbetet. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Punkt 4 ovan – Trygghetsboende planer? Vårdcentral? 
Ordförande informerar, utanför protokollet, i frågan. 
 
Punkt 5 ovan – Hyressättning Fluxen och Violen 
Socialchef Hans Nyberg informerar om att Fluxen och Violen inte är några 
äldreboenden. Det är hyresrätter där de boende har egna kontrakt. De boende 
erbjuds vid behov hemtjänst, trygghetslarm etc.  
 
Anders Nilsson, Älvsbyns Fastigheter, har via e-post informerat om att hyres-
förhandlingar, avseende Fluxen och Violen, sker med Hyresgästföreningen varje 
år. Om man vill påverka hyressättningen bör man gå med i hyresgästföreningen. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-03-05  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 20 Dnr 67/14-701 
 
INFORMATION 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas enligt nedan. 
 
 Ordförande informerar om ”Bättre liv för sjuka äldre 2014” där Sveriges 

Kommuner och Landsting och regering fortsätter sitt arbete med att satsa 
stort på utvecklingen av vård och omsorg för sjuka äldre. 

 
 Ordförande informerar om Vision 2030. 

 Kommunens nuvarande vision fastställdes av kommunfullmäktige 2005 och 
den sträcker sig fram till 2014. Vid kommunstyrelsens strategidag i maj 2012 
beslutades att en planeringsgrupp skulle tillsättas med uppdrag att ta fram ett 
förslag till plan för arbetet med Vision 2030 för Älvsbyns kommun. Arbetet 
leds av en politiskt tillsatt arbetsgrupp, där alla partier är representerade.  

  
Planeringsgruppen har enats om en samlingsrubrik för visionsarbetet – 
”Älvsbyn Norrbottens pärla – det framgångsrika samhället”.  Därutöver har man 
delat in arbetet i följande undergrupper: ingress, attityder, näringsliv/arbete, 
miljö och energi, kommunikation/struktur samt omvärld/samverkan. 

 
 Socialchef Hans Nyberg informerar om implementeringen av de 14 tillfälliga 

särskilda boendeplatser som kommunstyrelsen beslutat om. Implemente-
ringen ska vara genomförd till hösten 2014. Bland annat flyttas Solbacken 
från Ugglan till Nyberga vilket gör att korttidsplatserna på Ugglan kan 
användas till det de är avsedda för. Samtidigt får Ugglans särskilda boende ett 
tillskott på åtta platser. 
 
Den 1 april kommer sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast, bistånds-
handläggare samt anhörigkonsulent att organiseras under en gemensam 
enhetschef. Vilket kommer att innebära en bättre samverkan och kommuni-
kation mellan kompetenserna samt att det blir enklare för den enskilde 
medborgaren att ha kontakt med hälso- och sjukvårdsenheten. 

 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
 

 


