
  
  
§  1 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2017-02-28  
 
 
Tid: Kl 10.00-11.30 
 
Plats: Lokal: Älven 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 

 Sterling Nilsson, Älvsby parasort 
 Gösta Andersson, PRO 
 Sören Nilsson, SPF 
 Kurt-Lennart Berg, Hjärt- och lung 
 Jan-Ove Olsson, HRF 
 Tomas Grahn, SRF 
 Margareta Bergdahl, Demensföreningen 

  
  
Övriga: Hans Nyberg socialchef 
 Michelle Engman sekreterare 
   
 
Justeringsdag: 2017-03-03 
 
Paragrafer: § 1-3 
 
Justerare: Margareta Bergdahl 
  
 
Michelle Engman Helena Öhlund Margareta Bergdahl 
sekreterare  ordförande justerare 
   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2017-02-28 
 
Protokollet är anslaget  2017-03-06 – 2017-03-28 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Michelle Engman 
 



  
  
§  2 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2017-02-28  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 1 Dnr 64/17-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delgivningar anmäls. 
 
1. Protokoll från gemensamt sammanträde för Länshandikapprådet och 

Länspensionärsrådet den 15 december 2016 
 

 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Godkänna redovisning av delgivning. 
 
___



  
  
§  3 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2017-02-28  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 2 dnr 65/17-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. Aktiv uppsökande med information 

Samrådet anser att en mer aktiv uppsökande verksamhet bör ske från alla som 
är inblandande i planerandet och byggandet av det nya särskilda boendet. 
Kommunledning, politik, socialtjänst och tjänstemän bör vara mer aktiva att få 
ut information om vad som gäller. Ett exempel på sådana frågor är varför 
kommunen bygger en ny hälsocentral och folktandvård till landstinget?! 
 

2. Kostproduktion – vad händer med Fluxen? 
Kommer kostproduktionen flytta till västermalmshöjden? 
 

3. Förstudie och arkologiska frågor 
När kommer den arkologiska förstuden för nya SÄBO-området påbörjas? 
 

4. Hörslingor 
Är årliga kontroll och funktionstest av kommunens hörslingor utförd? 
Har Älvsby fastigheter äskat om medel för detta? Vad händer? 
 

Handikapp- och pensionärsrådet 2017-02-28 
 
Punkt 1 ovan – Aktivt uppsökande med information 
Ordförande Helena Öhlund informerar om hur det råder politisk enighet mellan 
Region Norrbotten och den politiska ledningen över att slå samman det nya 
särskilda boendet tillsammans med folktandvård och hälsocentral. Det finns idag 
en arbetsgrupp som arbetar med det nya särskilda boendet som rapporterar till 
kommunstyrelsen. I framskridet arbete kommer KHPR tillsammans med andra 
berörda bjudas in i en samrådsgrupp eller informeras i anslutning till möten.   
 
Rådets beslut 
Godkänner och lägger informationen till handlingarna. 
___ 
 
Forts. 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2017-02-28  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 2 dnr 65/17-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 
 
Punkt 2 ovan – Kostproduktion – vad händer med Fluxen? 
Ordförande informerar om att det i dagsläget pågår en utredning i ledning av 
Ann-Louise Rosander och Åsa Häggström. Restaurangverksamheten kommer att 
fortsätta som vanligt fram tills man är klart med utredningen. Köket kommer att 
behöva utökas och det sker därför en översyn för att fortsätta kunna hålla god 
kvalité på produktionen. Samrådsgruppen delger att möteslokalen är värdefull när 
den ligger centralt, har en fungerande hiss och är handikappsvänlig.  
 
Rådets beslut 
Godkänner och lägger informationen till handlingarna. 
___ 
 
Punkt 3 ovan – Förstudie och arkologiska frågor 
Frågan skickades vidare till miljö- och byggchef Ingrid Karlsson som svarat och 
ordförande läste upp följande: 
 

” Vi har precis börjat planarbetet och väntar på ett planeringsunderlag utifrån den 

flygfotografering som gjordes i höstas. Området kommer att ingå i kommunens 
primärkarta. Detaljplanen har arbetsnamnet Västermalmshöjden. Vi förutsätter att 
lokaliseringen blir enligt fullmäktiges beslut. Planarbetet indelas i etapper och vi börjar 
med det område där kommunfullmäktige har beslutat att särskilt boende ska byggas och 
fortsätter senare med de delar som går in mot Nygård.  

  
Inom kort skickas en behovsbedömning till länsstyrelsen där det framgår vilka frågor som 
ska belysas i planarbetet, däribland fornlämningar som det finns gott om i området. En 
behovsbedömning görs för att bedöma om det behövs en miljökonsekvensbeskrivning för 
detaljplanen. Vi förväntar oss att få ett svar från länsstyrelsen och då avseende 
fornlämningar länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Efter samrådet om behovsbedömningen 
kommer vi att börja skissa ganska grovt på ett planförslag och vi hoppas att KHPR vill 
vara med och bidra med sin kunskap.  

 
Under sommaren kan geotekniska undersökningar göras och även de arkeologiska 
undersökningar som krävs för planarbetet. Inga undersökningar i fält kommer att kunna 

påbörjas innan barmarksperioden.” 

 
Rådets beslut 
Godkänner och lägger informationen till handlingarna. 
___ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2017-02-28  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 2 dnr 65/17-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 

 
Punkt 4 ovan - Hörselslingor  
Frågan har skickats till Älvsbyns fastigheter men hann aldrig bli besvarad.  

 
Rådets beslut 
Ordförande tar med sig frågan och lyfter den till David Wimander, VD på 
Älvsbyns Fastigheter.  
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
§  6 (6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2017-02-28  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

KHPR § 3 dnr 63/17-701 
 
INFORMATION 

 Sammanfattning av ärendet 
Information lämnar om nedanstående  

 

 Socialchef Hans Nyberg informerar att en rapport av resultatet av höstens 
översyn av äldreomsorgen kommer att presenteras på KS 6 mars 2017.  
Inom hemtjänsten har man tillsatt 3 samordnare som på heltid sitter och planerar 
dagliga insatser som personalen ska utföra vilket resulterar i en mer kvalitetssäker 
verksamhet och effektivt i bemanningssyfte.  
Idag arbetar man med ett projekt som heter utredningshemteam. Biståndsbedömt 
beslut att utredningshemteamet är under ca 4 dygn hos vårdtagare som kommer 
från lasarettet eller korttidsboende med syfte att kartlägga vilka behov och insatser 
som behövs om personen ska klara sig i ordinärt boende. Utredningshemteamet 
visar goda resultat både ekonomiskt och bland vårdtagarna. 
Inom Omsorgen- och Funktionshindrade står man inför en prövning, nya grupper 
med psykisk ohälsa och neurologiska sjukdomar är i behov av vård, svårigheter 
med att verkställa utifrån deras behov då vi t.ex. saknar ett psykiatriboende. 
Enheten för ensamkommande barn håller på att avvecklas. I årsskiftet 17/18 
räknar man med ett HVB-hem med ca 15 barn. Enligt beräkningsmodellen ska 
Älvsbyns kommun ta emot 15 personer under 2017.  

 

 Ordförande Helena Öhlund informerar och läser ur en lagrådsremiss som 
föreslår att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, införs. Samtidigt upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att 
främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter 
utskrivning från sluten vård behöver insatsser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstinsfinansierade öppna vården.  

 

 PRO informerar om minibarometern. Punkten placerades fel, samrådsgruppen 
vill veta vart värdfärsmiljonerna gått till under 2016. Ordförande och socialchefen 
informerade om att pengarna har varit en del av ökad bemanning med 1,92 åa 
vilket innebär 3 personer som arbetar deltid på natten. 2.0 åa undersköterska och 
en arbetsterapeut på 75 % till utredningshemteamet. Pengarna har också varit en 
del av planeringsverktyget i hemtjänsten och möjlighet att kunna anställa en till 
biståndshandläggare. 
 

 Rådets beslut 
Godkänner och lägger informationen till handlingarna. 

 ___ 
 


