
  
  
§  1 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-12-13  
 
 

Tid: Kl 10.00-11.30 
 
Plats: Lokal: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 Gösta Andersson, PRO 
 Marita Johansson, SKPF 
 Jan-Ove Olsson, HRF 
 Sterling Nilsson, Parasport 
  
Övriga: Michelle Engman sekreterare 
 Arnold Broström Älvsbyns fastigheter 
   
 
Justeringsdag: 2016-12-20 
 
Paragrafer: § 10--13  
 
Justerare: Gösta Andersson 
  
 
 
 

Michelle Engman Helena Öhlund Gösta Andersson 
sekreterare  ordförande justerare 

    
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2016- 
 
Protokollet är anslaget  2016- 
 
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Michelle Engman 
 



  
  
§  2 (7) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-12-13  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 10 Dnr 66/16-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delgivningar anmäls. 
 
1. Protokoll från Länshandikapprådet den 7 oktober 2016 
2. KF-beslut § 85/16 – Placering av nytt särskilt boende (SÄBO) 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Godkänna redovisning av delgivning. 
 
___ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-12-13  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 11 dnr 354/17-006 
 
SAMMANTRÄDESPLAN FÖR 2017 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret/kansli har upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
rådet enligt nedan. 
 

 28 februari 

 13 juni 

 19 september 

 12 december 
 
Sammanträdestid kl 10.00. 

 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Fastställa sammanträdesdagar för rådet enligt ovan.  
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-12-13  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 12 dnr 384/16-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1. ”Varmvattenbassängens framtid 

Vad gäller nu med varmvattenbassängen och hur skall vi gå vidare.  
Behoven kvarstår, framtida drift, kostnader m.m. Bättre samordning om tider 
och en fast taxa. Inte so nu att den ska fördelas på terminsavgift, sedan 
faktura till förening för de som badat månadsvis som sedan varje förening ska 
kräva in i efterskott av de badande.  
Går den att i framtiden ansluta till simhallen? För bättre utnyttjande av 
rengöringsanläggningar, personal och öppettider. 
 

2. Dålig hiss utestänger funktionshindrade på Forum 
Hur kan det komma sig att vi utestänger funktionshindrade till Forum, då 
många behöver använda den enda hiss som finns i byggnaden. 
- Under hösten 2016 har hissen vid många tillfällen varit stående och ej gått 
att använda, under kortare eller längre perioder. 
- Vid förfrågningar har alltid service eller reservdelar varit stående och ej gått 
att använda och man väntar på dessa. 
- Vem skall hjälpa de funktionshindrade att ta sig in på Forum när lämplig 
verksamhet för dessa pågår på andra plan än bottenvåningen. 
- Hur skall funktionshindrade få hjälp med att ta sig upp/ned med rullstol 
från bowling eller verksamhet i Galaxen eller Pärlan. 
- Senast givna besked är att det inte finns medel budgeterade för att få hissen 
i 100 % funktion, med de medel som finns hos fastighetsbolaget för under 
tidigast 2018. Vad är underhåll? 
- Skall de funktionshindrade utestängas från alla aktiviteter som de ej kan nå. 
Detta är diskriminerande mot denna grupp av människor som utestängs helt 
från Forum. 

 
3. Röntgenutrustningen vid Hälsocentralen 

Vad gäller nu med röntgenutrustningen vid Hälsocentralen och hur skall vi gå 
vidare? Behoven kvarstår, kostnadskalkyler för den enskilde respektive 
kommun/landsting finns det? 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-12-13  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

KHPR § 12 dnr 384/16-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
4. Från förra rådet – Remiss och samråd 

Samrådet vill ha insyn och vara remiss och samråd i många av de frågor som 
kommande byggnationer och utveckling inom Älvsbyn. Som äldreboenden, 
placering, ritningar, funktioner, byggnationer, översiktsplaner m.m. och med 
möjlighet att ställa frågor. Inom rådet finns många kunskaper som bör få 
komma med i detta arbete. 
För vem? Var? Vem påverkar/beslutar? Slutsatsen blev ett enhetligt förslag 
att detta var ett ärende att ta upp i KHPR-rådet. I KHPR-rådets protokoll 
saknas det svar på denna fråga.” 

 
Handikapp- och pensionärsrådet 2016-12-13 
 
Punkt 1 ovan – Varmvattenbassängens framtid  
Ordförande Helena Öhlund läser upp från landstingsstyrelsens protokoll 160928,  
”§161 översyn bassängverksamhet”, om beslut att avtalet som landstinget har med 
Älvsbyns kommun ska sägas upp och omförhandlas. Älvsbyns kommun har i 
dagsläget inte blivit kallad till någon omförhandling.  
 
Rådets beslut 
Godkänna informationen och tar med den in i framtidens planering av det nya 
badhuset. 
 
Punkt 2 ovan - Dålig hiss utestänger funktionshindrade på Forum  
Arnold Broström från Älvsbyns fastigheter informerar i ämnet. 
 
Arnold har bilder med sig och förklarar vad bilderna visar. Hissen är gammal och 
därför är det svårt att få tag i reservdelar, man har tillverkat egna reservdelar och 
letat andra lösningar. Hissen har fungerat i ungefär en månad men under gårdagen 
(161212) började den ”hacka” sig fram igen. Älvsbyns fastigheter har ett service-
avtal med Koneo expert som letar efter vad som kan vara fel med hissen.  
 
Rådets beslut 
Ordförande tar med sig frågan i budgetsammanhang. Målsättningen är att Forum 
ska vara tillgängligt för alla. 
 
Forts. 
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Handikapp- och pensionärsrådet 2016-12-13  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
KHPR § 12 dnr 384/16-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE, forts 

 
Punkt 3 ovan - Röntgenutrustningen vid Hälsocentralen  
Ordförande informerar om att hon varit i dialog med Agneta Björk angående det 
tjänstemannabeslut som är inlämnat om nedläggning av röntgenutrustning i 
Arjeplog och Älvsbyn. Agneta Björk har lämnat in en konsekvens- och riskanalys. 
Ordförande påtalar att det är bra om föreningarna trycker på enskilt eller 
gemensamt om att det är ett dåligt beslut.    
 
Rådets beslut 
Lägger informationen till handlingarna. 
 
Punkt 4 ovan - Från förra rådet – Remiss och samråd  
Samråd är rådets arena. Rådet kan exempelvis vara ett organ i byggprocesser tillika 
som även elevrådet kan vara det.  
 
Rådets beslut 
Lägger informationen till handlingarna. 
 
___
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KHPR § 13 dnr 67/16-701 
 
INFORMATION 
 
Sammanställning av ärendet 
Information lämnas om nedanstående 
 

 Ordförande informerar om fastställd Handlingsplan patient och brukar- 
medverkan i Norrbottens län. Målet med handlingsplanen är att patient och 
brukare medverkar aktivt på individ-, verksamhets-, och systemnivå.  

 Karl-Erik Sjöberg informerar om att anhörigveckan 2017 kommer att äga rum 
den 13-16 februari. 
 

 Rådets beslut 
 Lägger informationen till handlingarna. 
 
 ___ 
 


