
  
  
§  1 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-06-14  
 
 
Tid: Kl 10.00-12:00  
Plats: Lokal: Bäcken 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 
 Sterling Nilsson, DHR 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 Gösta Andersson, PRO 
 Jan-Ove Ohlsson, HRF 
 Tomas Grahn, SRF 
 Margareta Bergdahl, Demensföreningen 
 Vanja Nordlund, Reumatikerföreningen 
 
   
Övriga: Hans Nyberg socialchef        
 Agneta Ahl sekreterare 
 Annelee Mickelsson enhetschef, HSV-teamet 
 Margareta Lundberg säkerhetssamordnare 
   
 
Justeringsdag: 2016-06-22  
Paragrafer: § 4-6  
Justerare: Gösta Andersson 
 
 
 
Agneta Ahl Helena Öhlund Gösta Andersson 
sekreterare  ordförande justerare    
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2016-06-14 
 
Protokollet är anslaget  2016-06-22 – 2016-07-14  
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Agneta Ahl 
 



  
  
§  2 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-06-14  
 

 
 
KHPR § 4 Dnr 66/16-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delgivningar anmäls. 
 
1. AOU-beslut § 49/16 – Patientsäkerhetsberättelse 2015 
2. AOU-beslut § 50/16 – Riktlinje Nutrition 
3. KF-beslut § 41/16 – Fastställa serviceavgift medboende särskilt boende 
4. Protokoll från Länshandikapprådet den 9 mars 2016. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar. 
 
____ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  3 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-06-14  

 
 
 
 
KHPR § 5 Dnr 216/16-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. SRF-Älvsbyn – Syn och hörselinstruktör i Älvsbyns kommun (bilaga) 
 
2. Kontroll av givna tillstånd för uteserveringar längs Storgatan 
 
3. Kontroll av hörselslingor i kommunens lokaler, funktion och tillgänglighet. 
Finns en inventering som bör revideras årligen. 
 
4. Finns mast med 4 G, bör byggas ut för att säkra det digitala nätet utanför 
centrum, RAKEL? 
 
5. Vad gäller i sjukgymnastiken/varmvattenbassängen? 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-06-14 
 
Punkt 1 ovan – Syn-och hörselinstruktör i Älvsbyns kommun 
Annelee Mickelsson, enhetschef HSV-teamet, informerar i frågan.  
 
Kommuner har ingen lagstadgad skyldighet att anställa syn- och hörselinstruk-
törer. Den arbetsterapeut som haft en specifik utbildning i frågan har gått i 
pension. Det finns ingen som naturligt kan ta över. Uppgifterna ingår inte i den 
grundutbildning som arbetsterapeuter har. Vanligt är att arbetsuppgifterna allt mer 
överförs till hemtjänst- och omsorgspersonal.  
 
Via länsstyrgruppen arbetas för att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning 
mellan kommuner och landsting för syn- och habilitering/rehabilitering i länet. 
 
Rådets beslut 
Godkänna informationen med vetskapen om att arbetet i frågan fortsätter.  
 
 
Forts. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  4 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-06-14  

 
 
KHPR § 5 Dnr 216/16-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 2 ovan – Uteserveringar längs Storgatan 
Ordförande informerar att miljö- och byggnämnden utfärdar inga tillstånd för ute-
serveringar.  
 
För att informera rådet om hur tillgängligheten/framkomligheten vid vissa 
affärer/uteserveringar är har Sterling Nilsson fotograferat längs Storgatan. 
Fotografierna biläggs protokollet. 
 
Rådets beslut 
Att för kännedom överlämna fotografier, över tillgängligheten/framkomligheten, 
till Miljö- och byggnämnden samt Köpmannaföreningen. 
 
 
Punkt 3 ovan – Hörselslingor 
Ledamöter i rådet påtalar bristen av hörslingor i flera lokaler. Det saknas slingor i 
halva matsalen på Fluxen, visningsmiljön samt Pärlan på Forum.  
 
Därutöver är det ”rundgång” i slingan i samlingssalen på Fluxen, vilket innebär att 
man kan avlyssna samtal på dagverksamheten en trappa ner. Enligt Annelee 
Mickelsson har en tekniker titta på problemet och funnit att dagverksamheten och 
samlingssalen använde sig av samma kanal och enligt Karl-Erik Sjöberg har det 
blivit bättre. 
 
Framfördes även behov av en kanon i samlingssalen på Fluxen då de flesta 
föredragshållare använder digital teknik. 
 
Under 2014 gjordes, via fritid- och kultur, en inventering av tillgängliga lokaler för 
uthyrning samt en inventering av hörselslingor. Rådets ledamöter anser att en 
sådan inventering bör göras återkommande.  
 
Rådets beslut 
Ordförande tar med sig, till budgetberedningen, det påtalade behovet av hörsel-
slingor i ovan nämnda lokaler samt behovet av en kanon i matsalen på Fluxen. 
 
Forts 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  5 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-06-14  

 
 
KHPR § 5 Dnr 216/16-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 4 ovan – Säkerhet i det digitala nätet 
Margareta Lundberg, säkerhetssamordnare, informerar i ärendet. Man kan aldrig 
få en 100-procentig täckning med en radioförbindelse. 99 procents täckning fås 
dock via RAKEL. RAKEL är ett system för radiokommunikation för säkerhets-
organisationerna och räddningstjänsten i Sverige, främst polis, militärpolis, 
ambulansverksamhet, SOS-alarmering och kommunal/statlig krisberedskap. 
 
Räddningstjänsten i Älvsbyn har 19 RAKEL-apparater. Räddningstjänsten blir 
alltid larmade vid omfattande avbrott på telenätet både det fasta och mobila. Vid 
avbrott åker räddningstjänsten ut till den platsen för att upprätthålla kommunika-
tionerna.  
 
Rådets ledamöter känner en oro för trygghetslarmen där det är dåligt täckning. 
Ordförande informerar om att ett nytt avtal avseende trygghetslarmen är tecknat i 
samverkan med, bland annat, Luleå kommun. Älvsbyborna kan vara trygga. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Punkt 5 ovan – Sjukgymnastik/varmvattenbassängen 
Ordförande informerar om att landstinget gör en översyn av alla bassänger i länet. 
Framtiden för bassängerna är oklar. Det som är klart, i dagsläget, är att bassängen 
i Älvsbyn öppnar som planerat i oktober för höstterminen.  
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
____ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-06-14  
 

 
KHPR § 6 Dnr 67/16-701 
 
INFORMATION 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas om nedanstående. 
 
• Ordförande informerar. Den 15 november 2016 genomförs en 

informationsdag ”Nya arbetssätt med digitala lösningar” i aulan på Sundberby 
sjukhus. Informationen visas även på video i hela länet. Nya arbetssätt kan 
exempelvis vara tillsyn natt, omsorg med GPS och är ett komplement till den 
mänskliga kontakten. 
 

• Ordförande informerar att den slutliga utvärdering av hälso- och sjukvård i 
ordinärt boende är genomförs. I utvärderingen framgår fem prioriterade 
områden 
- Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting 
- Förbättra och utveckla system för informationsöverföring 
- Utveckla processer och flöden som utgår från patientens behov 
- Kontinuerlige kompetensutbildning för personal 
- Utveckla och implementera avvikelsehantering. 

 
• Socialchefen informerar om nytt avtal med Migrationsverket avseende 

ensamkommande barn. Avtalet skrivs ned från 100 platser till 60 platser. Idag 
finns cirka 50 ungdomar i kommunen. Problem med att finna lägenheter till 
dem som har fyllt 18 år och fortfarande har behov av vård och omsorg. 

 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna 
 
____ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


