
  
  
§  1 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09  
 
 
Tid: Kl 10.00 – 11.45  
Plats: Lokal: Älven 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 
 Sterling Nilsson, DHR 
 Ulla-Britt Lindbäck Reumatikerna 
 Anita Karlsson, PRO 
 Jan-Ove Ohlsson, HRF 
 Birgit Pesonen-Hedman, HjärtLung 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
  
Övriga Hans Nyberg, socialchef, föredragande 
 Agneta Ahl, sekreterare 
 Anders Nilsson, VD Älvsbyns Fastigheter AB 
 Elin Suup, anhörigkonsulent   
 
Justeringsdag: 2014-12-16  
Paragrafer: § 28--32  
Justerare: Sterling Nilsson 
  
 
Agneta Ahl Helena Öhlund Sterling Nilsson  
sekreterare  ordförande justerare    
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2014-12-09 
 
Protokollet är anslaget  2014-12-16 – 2015-01-07  
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Agneta Ahl 
 



  
  
§  2 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09  
 

 
 
KHPR § 28 Dnr 55/14-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delgivningar anmäls. 
 
1. Protokoll från gemensamt sammanträde för Länshandikapprådet och 

Länspensionärsrådet den 11 september 2013 
2. KF-beslut § 80/14-10-13 – Arbetsordning för KHPR 
3. KF-beslut § 85/14-10-13 – Lägenheter avsedda för parboende 
4. KF-beslut § 86/14-10-13 – Riktlinje avgiftsnedsättning för hemtjänstinsatser 

vid frånvaro 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___ 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  3 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09  

 
 
KHPR § 29 Dnr 257/14-006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN FÖR 2015 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret/kansli har upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
rådet enligt nedan. 
 
• 3 mars 
• 16 juni 
• 22 september 
• 8 december 
 
Sammanträdestid kl 10.00. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Fastställa sammanträdesdagar samt sammanträdestid enligt förslag. 
 
___ 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  4 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09  

 
 
KHPR § 30 Dnr 192/14-809 
 
REGLER OCH AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV FORUMS 
LOKALER 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rådet beslutade vid sammanträde den 17 juni 2014 att den framtagna samman-
ställningen av lokaler för uthyrning skulle kompletteras med beslut om regler och 
avgifter för uthyrning av Forums lokaler. 
 
Efter förslag från barn- och fritidsutskottet beslutade kommunfullmäktige den 13 
oktober 2014 att fastställa regler och avgifter för uthyrning av Forums lokaler 
enligt bilaga. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  5 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09  

 
 
 
 
KHPR § 31 Dnr 362/14-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”Varmvattenbassängen – Badhuset kampanj för fler badande – Solceller på 

Ugglans tak för billigare uppvärmning. 
2. Vad är tänkt med Folkhälsorådet?  
3. Anhörigträffar och seniorveckan inte bara föreningars ansvar. Kommunen 

bör vara/är huvudansvarig!!! Ingen från kommunen på anhörigträff.  
4. Trafikfrågan. Gruppen anser att parkeringstiderna bör samordnas. Vad gäller 

och ska gälla? Ska både handikapptillstånd och p-skiva användas samtidigt. 
Varierar regler för handikapptillstånd mellan kommuner?  

5. Mona Vikman är i visningslokalen på Fluxen på torsdagar, ingår det i hennes 
uppgift att hjälpa besökanden som har frågor?  

6. Inomhushall för boule efterfrågas – fler deltagare – bättre folkhälsa.” 
 

Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Punkt 1 ovan - Varmvattenbassängen 
Ordförande informerar om att avtal med landstinget är upprättat. Ett flertal 
aktörer har bjudits in för att finansiera driften av bassängen, dessa har dock tackat 
nej till medfinansiering.  
 
Vissa föreningar har haft problem med att få tillgång till sin bokade tid då tidigare 
badande dragit över på tiden. Detta kommer, enligt Anders Nilsson, VD Älvsbyns 
Fastigheter, att beaktas vid schemaläggningen till våren. 
 
Anders Nilsson, VD Älvsbyns Fastigheter, informerar om att investera i solceller 
på Ugglans tak är en för dyr investering i förhållande till besparing. Framför allt då 
bassängen mest används den mörka årstiden. 
 
Rådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Forts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  6 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09  

 
 
KHPR § 31 Dnr 362/14-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 2 ovan – Folkhälsorådet 
Ordförande informerar om att arbetsordning för folkhälsoarbetet är upprättat. 
Folkhälsorådet är ett råd som ska utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Under 2015 
kommer barn och unga att prioriteras i arbetet. 
 
Rådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Punkt 3 ovan – Anhörigträffar och seniorveckan 
Karl-Erik Sjöberg informerar om vikten av att föreningar står med som med-
arrangörer vid annonsering av exempelvis äldre- och anhörigveckan. Detta med 
anledning av samarbetet med studieförbund och är en förening inte med som 
medarrangör utgår inget kulturbidrag. 
 
Rådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Punkt 4 ovan – Trafikfrågan 
Anders Nilsson, VD Älvsbyns Fastigheter, informerar. Generellt gäller att alla icke 
gatuparkeringar är 3 timmar. Det finns inga officiella parkeringar vid Lomtjärn, 
där gäller gatuparkering. 30-minutersparkeringen utefter Storgatan är för 
närvarande borttagen, inget beslut fanns om den regeln.  
 
Vid beviljande av parkeringstillstånd för handikappade medföljer information om 
gällande parkeringstider.  
 
Birgit Pesonen Hedman ifrågasätter längden på utfärdade parkeringstillstånd. 
Tillståndet ska omprövas efter tre år och det medför både extra kostnader samt 
besvär med att få ett läkarintyg.  
 
Rådets beslut 
Ordförande tar med frågan om längden på utfärdade parkeringstillstånd till 
handläggare. I övrigt läggs trafikfrågan till handlingarna. 
 
 
Forts. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  7 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09  

 
 
KHPR § 31 Dnr 362/14-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 5 ovan – Visningsmiljön 
Hans Nyberg, socialchef, informerar. Primärt är visningsmiljön till för att ge tips 
om enkla hjälpmedel som kan underlätta och stötta i vardagen. Lokalen kan även 
bokas för sammankomster. Den personal som arbetar där är inte ålagd att 
informera om verksamheter inom kommunen i övrigt.  
 
Rådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Punkt 6 ovan – Boulebana inomhus 
Ordförande inleder med beröm till Anders Nilsson, VD Älvsbyns Fastigheter, 
med personal för den snabba hanteringen av att ordna en boulebana till i Lom-
tjärnsparken. Det finns i dagsläget inga konkreta planer på att anordna en inom-
hushall för boule. 
 
Rådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___ 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  8 (8) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2014-12-09  

 
 
KHPR § 32 Dnr 67/14-701 
 
INFORMATION 
 
Sammanfattning av ärendet 
Elin Suup arbetar som anhörigkonsulent och informerar om anhörigstödet i 
Älvsbyn. Från och med 2015 kommer Elin att ha sin placering i visningsmiljöns 
lokaler.  
 
Kommunen erbjuder stöd till anhöriga som hjälper någon närstående i hemmet, 
exempelvis: 
• Avlösning i hemmet 
• Avlösning via dagverksamhet eller korttidsboende 
• Trygghetslarm 
• Hemtjänst, exempelvis hjälp med den personliga omvårdnaden av din 

närstående 
• Anställning som anhörigvårdare 
 
Främst har anhörigstödet vänt sig till de äldre i kommunen men stödet omfattar 
även: 
• Anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.  
• Anhöriga till personer med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom  
• Anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem  
• Föräldrar till barn eller vuxna med något av ovanstående  
• Vuxna barn till person med något av ovanstående.  
 
Anhöriga vill bli sedda, vill bli hörda och vill bli lyssnade .…. får de den möjligheten? 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
___ 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


