
  
  
§  1 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16  
   
 
Tid: Kl 12.00 – 14.30  
Plats: Lokal: Visningsmiljöns lokal, Fluxen 
  
Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 
 Sterling Nilsson, DHR 
 Vanja Nordlund, Reumatikerna 
 Gösta Andersson, PRO 
 Marita Johansson, SPKF 
 Margaretha Bergdahl, Demensförbundet 
 Karin Ökvist, SRF 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
  
Övriga Agneta Ahl, sekreterare 
 Lennart Lundgren, VD Älvsbyns Fastigheter 
 Anders Grundström, Qpark 
    
 
Justeringsdag: 2015-06-25  
Paragrafer: § 3-5  
Justerare: Margareta Bergdahl 
  
 
 
Agneta Ahl Helena Öhlund Margareta Bergdahl 
sekreterare  ordförande justerare    
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2015-06-16 
 
Protokollet är anslaget  2015-06-25--2015-07-17  
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Agneta Ahl 
 



  
  
§  2 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16  
 

 
 
KHPR § 3 Dnr 68/15-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delgivningar anmäls. 
 
1. KS-beslut § 42/15-03-09 – Strategi för patient- och medbrukarmedverkan i 

Norrbottens län. 
 

2. KS-beslut § 43/15-03-09 – Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga 
hjälpmedel i kommunerna och landstinget i Norrbottens län. 

 
3. KF-beslut § 45/15-04-27 – Bostadsförsörjningsplan 

 
4. Protokoll från gemensamt sammanträde för Länshandikapp- och Läns-

pensionärsrådet den 25 april 2015 
 

Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
___ 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  3 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16  

 
 
KHPR § 4 Dnr 229/15-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”Fast telefoni för att kunna nå personer med trygghetslarm m.m. 
2. Finns diskrimineringspolicy och finns diskrimineringsplaner för olika stadier 

inom skolan. Om ej krävs revidering efter dagens lagstiftning. Även 
invandrare. 

3. Anhörig- och äldrevecka (seniorvecka) psykvecka i höst 
- Budget och mål från kommunen skall finnas. Anhörigkonsulentens och 
föreningarnas budget skall ej belastas 
- Vi saknar politiker/anställda till hjälp med marknadsförning m m. Skolan – 
omsorgslinjen. Hela kommunen skall involveras. 

4. Parkeringssituationen.  
- Vad kostar det att använda QPark, dess åtaganden? 
- Fri parkeringsplats för bussar och därmed resenärer som är borta hela dagen 
och måsta lämna sina bilar. 
- Miljö- och byggs krav på parkering vid ändrad verksamhet 
- Elektronisk p-skiva – får sådan användas? 

5. Fastighetskontoret: rullstol Fluxen, soffa Hälsocentralen entré i väntan att få 
komma in”. 

 
Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Punkt 1 ovan – Fast telefoni 
Socialchefen informerar via e-post. Analogt abonnemang krävs för trygghets-
larmen. Från och med hösten 2015 kommer successivt larmen att bytas från 
analoga till ett digitalt system. Detta kommer att vara färdigt 2015-12-31. Det 
digitala systemet kommer ej att kräva bredband under det fungerar via GSM-nätet. 
 
Rådet beslutar 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 2 ovan – Diskrimineringspolicy/planer i skolan 
Ordförande informerar om lika behandlingsplaner finns från förskola, grundskola 
till gymnasiet. I dessa planer ingår invandrare. 
 
Rådet beslutar 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Forts. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  4 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16  

 
 
KHPR § 4 Dnr 229/15-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 3 ovan – Anhörigvecka 
Till hösten sker en vecka en gemensam anhörigvecka för seniorer och personer 
med psykiskt funktionshinder. Syftet och planering av veckan sker via anhörig-
konsulent, respektive föreningar samt enhetschefen för arbete och integration. 
 
Ordförande informerar om att medel finns avsatta i budget som ska täcka kostna-
derna för veckan. I den budgeten ingår även kostnaden för förebyggande 
hembesök. Respektive föreningar har inte belastats med kostnader i samband med 
veckan.  
 
Ordförande upplyser om vikten av att bjuda in bland annat politiker, elever på 
vård- och omsorgslinjen etc. 
 
Rådet beslutar 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 4 ovan – Parkeringssituationen 
Anders Grundström från Q-Park Bevakning AB som har uppdraget med parke-
ringsövervakning gatumark i Älvsbyns kommun informerar.  
 
Anders Grundström går noggrant igenom de regler som gäller för parkering på 
kommunal mark. Alla parkeringsvakter är utbildade. Vakterna ser alltid först på 
handikapplatser så att ingen obehörig står där. När man parkerar är A och O att 
man läser skyltarna. Elektronisk p-skiva får användas. Det går även bra att skriva 
ankomsttiden på en lapp eller rentav med läppstift på rutan.  
 
I dagsläget finns ingen parkering för bussar och för resenärer som måste lämna 
sina bilar över dagen. Finns dock vissa planer för det, men inget är klart i dags-
läget. 
 
Lennart Lundgren informerar om att Britt-Inger Holm har delegation när det 
gäller parkeringar och det är till henne man vänder sig om något är oklart.  
 
Rådet aktualiserar behovet av fler handikapplatser samt enkelriktning vid 
Nyberga-Älvåsgatan som inte fungerar då bilar kör mot fel färdriktning. 
 
Forts. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  5 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16  

 
 
KHPR § 4 Dnr 229/15-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Ordförande tar med sig frågan om enkelriktningen vid Nyberga-Älvåsgatan till 
miljö- och byggnämnden. Lennart Lundgren tar med frågan om fler handi-
kapplatser. I övrigt läggs informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Fråga 5 ovan – Rullstol Fluxen, soffa i entrén på Hälsocentralenén  
Ordförande informerar om att hjälpmedelscentralen tar ut en kostnad för att ha 
en rullstol stående på Fluxen. Det är ur säkerhetssynpunkt viktigt att underhållet 
på en rullstol sköts. 
 
När det gäller en soffa vid entrén in till läkarmottagningen vid Hälsocentralen 
informerar Karin Ökvist att det är en utrymningsväg och det får inte finnas några 
föremål där enligt brandföreskrifterna. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
____ 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  6 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2015-06-16  

 
 
KHPR § 5 Dnr 255/15-701 
 
INFORMATION 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas om nedanstående. 
 
• Socialchefen informerar via e-post.  

Kön till särskilt boende är idagsläget cirka 20 personer. Kö har även uppstått 
till korttidsvården. Detta är ytterst allvarligt och akuta åtgärder måste vidtas. 
Socialchefen har gett i uppdrag åt enhetscheferna Annelee Mickelsson och 
Katarina Viklund att lämna förslag på införande av ett hemtagningsteam. 
Parallellt utreds, tillsammans med Älvsbyns Fastigheter, möjligheten att 
förtäta på Ugglan. Detta skulle ge fyra säbo-platser 

 
För att lösa situationen med hemtagning av medicinskt färdigbehandlade 
inrättas/tas i bruk 
- Fyra platser på Ugglan för akut korttidsvård 
- 1 juli tas en lägenhet på Fluxen i bruk för att bereda platser för medicinskt 
färdigbehandlade. 
 
Dessutom så färdigställs en akutplats på Solbacken för att användas, till 
exempel, när make/maka blir intagen på lasarett under helger eller kvällar och 
den kvarvarande personen i hemmet ej klarar sig själv utan stödet från den 
närstående. 
 

• Ordförande informerar.  
Kommunen har inlett processen med ett boende i framtiden. 
 

Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


