
  
  
§  1 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-09-19  
 
 
Tid: Kl 10:00-11:45  
Plats: Lokal: Bäcken 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 
 Sterling Nilsson, DHR 
 Gösta Andersson, PRO 
 Margareta Bergdahl, Demensföreningen 
 Sören Nilsson, SPF 
 Jan-Ove Ohlsson, HRF 
 Tomas Grahn, SRF 
 Marita Johansson, SKPF 
  
Övriga: Hans Nyberg socialchef 
 Agneta Ahl sekreterare 
 Charlotta Häggström hemtjänsten 
 Elisabeth Bohman hemtjänsten 
   
 
Justeringsdag: 2016-09-23  
 
Paragrafer: § 7 - 9  
Justerare: Margareta Bergdahl 
  
 
 
Agneta Ahl Helena Öhlund Margareta Bergdahl 
sekreterare  ordförande justerare    
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2016-09-19 
 
Protokollet är anslaget  2016-09-23 - - 2016-10-15  
  
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Agneta Ahl 
 



  
  
§  2 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-09-19  
 

 
 
KHPR § 7 Dnr 66/16-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delgivningar anmäls. 
 
1. KF-beslut § 62/16– Ändring av taxor inom socialtjänsten (maxtaxa) 

 
2. KS § 83/16 – Utvärdering av centraliserad färdtjänst.  

 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Godkänna redovisning av delgivningar. 
 
___ 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  3 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-09-19  

 
 
 
KHPR § 8 dnr 308/16-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. Biläggs 
samrådsgruppens protokoll där ärenden beskrivs mer ingående. 
     
1. Ny SMS-tjänst 
2. Samråd KHPR 
3. Landstinget avseende läkarbemanning samt regler för samnyttande av lokaler, 

kommun/landsting 
4. Upphandling larm. 

 
KHPR 2016-09-19 
 
Punkt 1 ovan – ny SMS-tjänst 
Peter Lundberg, informatör, har via e-post informerat om SMS-tjänster. Det finns 
ett stort utbud av tjänster som erbjuder massutskick av SMS. Nedanstående är tre 
exempel där det inte är några abonnemangsavgifter eller bindningstider. Skickas 
ett SMS betalar du för ett SMS, skickar du 1 000 SMS betalar du för tusen. 
 
1. MO-SMS  

50 öre/SMS 
2. WeeTech 45 öre/SMS under 5 000/kalendermånad,  

39 öre/SMS (över 5000/kalendermånad) 
3. Pixie  

40 öre/SMS samt pappersfaktura 9 kr. 
 
Använder man exempelvis WeeTech och skickar ut SMS till 100 personer en gång 
i månaden blir kostnaden 648 kr/år. 
 
Rådets beslut 
Med all säkerhet kommer SMS-tjänster inom en snar framtid att bli ett forum för 
att få ut information till kommunmedborgarna. Informatören får i uppdrag att 
bevaka och hålla frågan om SMS-tjänster levande. 
 
 
Forts. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  4 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-09-19  

 
 
 
KHPR § 8 dnr 308/16-701, forts 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Punkt 2 ovan – Samråd 
Ordförande informerar.  
Sociala beredningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan för patient- och 
brukarmedverkan i Norrbottens län. Syftet är samverkan på flera nivåer och en 
nivå av detta är medborgarnas inflytande. 
 
Rådet är viktiga aktörer, vad gäller samråd och insyn, bland annat i visionsarbetet 
och i den detaljplan som ska fattas beslut om inför byggandet av ett nytt boende. 
Inbjudan till medlem i rådet är gjord avseende ny detaljplan. 
 
Ett flertal medborgare lämnade sina åsikter om placeringen av ett nytt särskilt 
boendet vid den kulturdag som anordnades i somras.   
 
Den arbetsgrupp som är bildad för framtagande av ett nytt boende består av 
professioner inom socialtjänsten. Ingen politiker ingår i gruppen. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 3 ovan – Läkarbemanning samt samnyttjande lokaler 
Ordförande informerar om att man har en bra dialog med landstinget om 
samnyttjande av lokaler och även om den rådande läkarbristen.  
 
Socialchefen informerar att läkarbemanningen är något stabilare i dagsläget. Även 
på tjänstemannanivå är det en bra dialog med landstinget avseende läkarmed-
verkan på särskilt boende. 
 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Punkt 4 ovan – larm 
Charlotte Häggström och Elisabeth Boman, larmansvariga hemtjänsten 
informerar. 
 
Forts. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  5 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-09-19  

 
 
KHPR § 8 dnr 308/16-701, forts 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Rådet får en demonstration av själva larmet. Larmen är anslutna till GSM-nätet 
och för det behövs det en antenn. Om platsen är illa till kan man ansluta en extra 
antenn, men detta har inte behövts i Älvsbyn ännu.  
 
Själva larmknappen är helt vattentät. Det finns åskledare i larmdosan och reserv-
batteriet räcker minst 48 timmar. Knappen täcker 100 meter från dosan. Till 
dosan kan även anslutas ett dörrlarm som larmar när den boende går ut. 
 
Larmen kontrolleras varje dag via testlarm. Av den tekniska rapporten framgår om 
någon inte har kontakt, det framgår också om någon har dragit ur sladden. Om 
exempelvis Telia har ett haveri så söker larmet (roamar) efter ett annat nät att 
koppla upp sig mot. Vid oklarheter åker alltid hemtjänstpersonal ut till berörd 
larmkund. 
 
Larmansvariga avslutar informationen med att påtala att nuvarande larm är 
avsevärt mycket säkrare än de tidigare, då larmet gick via telefonjacket. 
 
Rådets beslut 
Efter att ha tagit del av en mycket utförlig och tydlig information läggs frågan till 
handlingarna. 
 
___ 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



  
  
§  6 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-09-19  
 

 
KHPR § 9 Dnr 67/16-701 
 
INFORMATION 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information lämnas om nedanstående. 
 
• Ordförande informerar. 

Pågående budgetarbete 
Eventuell plats för ett nytt särskilt boende, vilka är  
- Folkhögskoletomten (Västermalmshöjden)  
- Nybergshägnan  
- Timmersvansen.  
 
Det nya boendet kommer även att inrymma hälsocentral, folktandvård samt 
ambulans. 
 
Demensförbundet, via Margaretha Bergdahl, lämnar ”ett bättre alternativ” på 
särskilt boende. Ordförande tar med sig alternativet till arbetsgruppen. 

 
• Socialchefen informerar.  

- Projektet med ett utredningshemteam fortsätter under hösten. Teamet 
stöttar och tryggar upp i hemmet vid utskrivning från sjukvården. 
- Verksamheten har haft en bra relation till sjukvården, ej behövt använda de 
två akutplatser som är avsatta för medicinskt färdigbehandlade 
- Det är ständigt cirka 20 personer i kö till särskilt boende. 
- Inströmningen av ensamkommande barn har minskat under våren/-
sommaren. 

 
Rådets beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
___ 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


