
  
  
§   1(6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-12-12  
 
 
Tid: Kl 10.00 – 11.45  
Plats: Lokal: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 

 Sterling Nilsson, Älvsby parasort 
 Lisbeth Vinberg, PRO 
 Sören Nilsson, SPF  
 Karl-Erik Sjöberg, SPF   
 Tomas Grahn, SRF 
 Margareta Bergdahl, demensföreningen 
 Kerstin Backman, Astma & Allergi 

  
Övriga: Tomas Egmark nyvalt KSO 2019–2022 
 Hans Nyberg socialchef 
 Ingrid Karlsson miljö- och byggchef 
 Michelle Engman sekreterare 
   
   
 
Justeringsdag: 2018-12-17  
Paragrafer: § 10-12  
Justerare: Kerstin Backman 
  
 
Michelle Engman Helena Öhlund Kerstin Backman 
sekreterare  ordförande justerare    
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2018-12-12 
 
Protokollet är anslaget  2018-12-17—2019-01-08  
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Michelle Engman 
 



  
  
§   2(6) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-12-12  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
KHPR § 10 Dnr 10/18-701 
 
DELGIVNINGAR 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande delgivningar anmäls. 
 
1. ”Demenslotsen 2018” & ”En bra plats 2018” broschyrer om  

framtidens demensvård 
2. Protokoll från gemensamt möte tillgänglighetsråd och länspensionärsråd 

Region Norrbotten den 10 oktober 2018. 
 
Handikapp- och pensionärsrådets beslut 
Godkänner redovisning av delgivningar. 

 
____ 
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-12-12  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 11 Dnr 09/18-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1) Hur löser man förvaring av medicin vid höga inomhustemperaturer inom 

särskilt boende och hemtjänst? 
2) Finns det AC på äldreboenden i kommunen?  

Beredskap för en lika varm sommar igen 
3) Hur säkerställs bemanningen Äldreomsorg? (Bilaga 1) 

SPF yttrande (bilaga 2) 
4) Hur tar vi hand om anhöriga?  

Demensföreningens brev till socialchefen (bilaga 3) 
5) Säbo, nuläge 
6) Kostutredning och Fluxenrestaurangen, nuläge 
7) Information omsorgen om funktionshindrade  
8) Ny arbetsordning (bilaga 4) 

 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-012-12 
 
Punkt 1 ovan – Hur löser man förvaring av medicin vid höga 
inomhustemperaturer inom särskilt boende och hemtjänst? 
 
Socialchef Hans Nyberg informerar om att han utrett frågan genom att prata med 
några enhetschefer och kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). På 
Nyberga finns det en kylanläggning men inte på Ugglan (saknas solsida där). Finns 
det inte kylanläggning på särskilt boende kan medicin förvaras i kylskåp på 
avdelningen som personalen ansvarar över. När det rör ordinärt boende 
(hemtjänst) ansvarar inte personalen över medicinen men de kan se till att 
medicinen förvaras i kylskåpet hemma hos kunden. Det finns regelverk om hur 
medicin ska förvaras i kvalitetsdatabasen.  
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-12-12  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
Punkt 2 ovan – Finns det AC på äldreboenden i kommunen? 
 
Socialchef Hans Nyberg informerar om att det finns en transportabel AC på 
Ugglan och vissa boende har sina egna. Det har vidtagits åtgärder tidigare varmare 
somrar så det finns installerade markiser mot solsidorna och fläktar har köpts in.  
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 
Punkt 3 ovan – Hur säkerställs bemanningen Äldreomsorg? 
 
Socialchef Hans Nyberg informerar om att Älvsbyns kommun har sökt, fått och 
använt stimulansmedel för ökad bemanning. Det har rört sig om 2 miljoner, varpå 
1 miljon har använts för projektet utredningshemteamet och 1 miljon för att 
bemanna upp natt på Nyberga. Utredningshemteamet är något kommunen tänker 
bibehålla. I dagsläget vet man inte hur det kommer gå att säkerställa natt-
bemanning på Nyberga utan det inväntas politiska beslut utifrån besparings- och 
utredningsförslagen som presenterats.  
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 
Punkt 4 ovan – Hur tar vi hand om anhöriga? 
Socialchef Hans Nyberg informerar om att förslaget som går till KS är att tjänsten 
som anhörigkonsulent ska tillsättas på 50%. Det är en hård pressad situation på 
korttidsverksamheterna i nuläget och finns färre platser för anhörigas avlastning.   
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 
Punkt 5 ovan – SÄBO - Nuläge. 
Ordförande Helena Öhlund informerar om att Länsstyrelsen påbörjat arbetet med 
upphandlingsunderlag för Västermalmshöjden. Fullmäktigeberedning är på gång 
att tillsättas med fokus på ett nytt särskilt boende.  
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-12-12  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  
 Punkt 6 ovan – Kostutredning och Fluxenrestaurangen - Nuläge 

 
Fokus ligger på vad som händer med Fluxenrestaurangen, ärendet har 
återremitterades till kommunstyrelsen och utredningen kommer presenteras i 
januari 2019. Inget nytt har hänt inom kostutredningen.  
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 

 Punkt 7 ovan – Information om omsorgen om funktionshindrade 
 
Socialchef Hans Nyberg informerar om hur det ser ut kring verksamheten 
omsorgen om funktionshindrade (OOF) som är en stor verksamhet och som lätt 
hamnar i skymundan bakom äldreomsorgen. I Älvsbyns kommun har vi en väldigt 
effektiv omsorgsverksamhet där personalen är väldigt flexibla och duktiga på att 
jobba tillsammans och ge stöd ut till kunderna. Man ser till individens behov och 
stöttar upp efter behov istället för att se till diagnos.  
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 

 Punkt 8 ovan – Arbetsordning 
 
Återremitteras till nästa sammanträde 
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
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 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-12-12  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
KHPR § 12 Dnr 11/18-701 
 
INFORMATION KHPR 2018 
 

• Tomas Egmark, kommunens blivande KSO för nästa mandatperiod medverkade 
under mötet och presenterade sig för rådet. 
 

• Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef kom och informerade om att de fått i 
uppdrag från miljö och byggnämnden att föra en större dialog med rådet. Hon 
meddelade även att någon från miljö- och byggkontoret kommer medverka oftare 
framöver och att rådets åsikter och synpunkter är viktiga.  
 
____ 

 
 
 


