
  
  
§  1  
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2017-12-12  
 
 
Tid: Kl 10.00-12.00  
Plats: Lokal: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 

Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 
 Sterling Nilsson, Älvsby Parasort 
 Erland Nyström, REUMA 
 Kjell Lindbäck, REUMA 
 Gösta Andersson, PRO 
 Sören Nilsson, SPF 
 Jan-Ove Olsson, HRF 
 Tomas Grahn, SRF 

  
  
Övriga: Linda Forsell sekreterare 
 Jan Sipola  VD Energibolaget  
 Anders Berg Energibolaget  
 Annelee Mickelsson Enhetschef 
   
 
Justeringsdag: 2017-12-15  
Paragrafer: § 10-11  
Justerare: Jan-Ove Ohlsson  
  
 
Linda Forsell Helena Öhlund Jan-Ove Ohlsson  
 sekreterare  ordförande justerare    
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2017-12-12 
 
Protokollet är anslaget    
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Linda Forsell 
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 KHPR § 10 Dnr 378/17-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
 Vad gäller för upphandlad snöröjning/ sandning i Älvsbyn? 

Vilket snödjup ska det vara inför plogning? Tider när det ska vara klart? 
Prioritering samt uppföljning och kontroll?  

 
 Vad gäller med parkerings övervakning och Q-Park när avtalet löpt ut?  

Vila rutiner finns vid hälsocentralen om föraren blir borta lång tid eller sänds 
till annan sjukvårdsinrättning? 

 
 Anhörigveckan 2018 

Vem kommer att planlägga den? Hur ser budget ut samt kan samrådet bidra 
på något sätt?  
 

 Kommer tjänsten som anhörigkonsulent att återbesättas? 
 

 Har det tidigare ärendet gällande hörslingor tagits upp i 
budgetberedningen?  

 Gällande Fluxen, Pärla Forum samt Visningslokalen 
 

 Finns det några allmänna toaletter samt hur ser skyltning/information 
ut kring dem? 

 
 Vad händer samt har hänt med SÄBO? 

 
 Vad händer med varmvattenbasängen efter december 2017?  

 
 
Handikapp- och pensionärsrådet 2017-12-12 
 
Punkt 1 ovan – Upphandlad snöröjning.  
Jan Sipola och Anders Berg vid Energibolaget informerar om att snödjupet på 
Storgatan ska uppmätas till 4 centimeter för att plogning ska ske. Sträckan det 
handlar om är från Gårdings fram till kommun rondellen, samt från Storgatan 
fram till Parkgatan och Stigarna. Vid 10 centimeter packad snö eller is sätts 
hyvling av vägarna in. Vid hyvling av lederna såsom Östermalsleden, 
Västermalsleden samt Nyvägen behövs ett snödjup på 5 centimeter.  Hyveln 
används på ett plogområde vid varje snöfall.  
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forts… 
 
Jan berättar att han anser att det är bättre nivå på snöröjningen än tidigare år och 
tycker att entreprenören de slutit avtal med sköter sig bra. Anders Berg som har 
hand om driftunderhållningen av plogningen finns ständigt i beredskap under 
vinterhalvåret. (Se bilaga 1 för mer information kring frågan) 
 
 
Vidare ges information om att det i Älvsbyn finns en sandjour och att 
inställningen är att hellre sanda för mycket än för lite. I dag sandas det 3 gånger 
mer än för 4-5 år sedan. Det finns även ställen där man som privatperson kan 
hämta egen sand om det behövs.  
 
 
   Rådets beslut 
 Godkänner och lägger informationen till handlingarna.  
 
_____ 

 
Punkt 2 ovan – Vad gäller med parkeringsövervakning och Q-Park 
Avtalet med Q-park är förnyat med vissa justeringar.  Christer Lundgren är den 
som har ansvaret över avtalet.  Det finns nu möjlighet att skriva in olika 
regiastreringsnummer på samma parkeringsplats eftersom de förekommer en del 
som samkör. Det finns ingen avvikande rutin vid hälsocentralen gällande 
 bötfällning, dock så kan utskrivna avgifter numer även avskrivas av tjänsteman på 
kommunnivå om det finns särskilda skäl.  
 
   Rådets beslut 
 Godkänner och lägger informationen till handlingarna.  
 
_____ 
 
Punkt 3 ovan – Anhörigveckan 2018 
Annelee Mickelsson enhetschef för hälso-och sjuvårdsteamet ger information till 
rådet om att det inte kommer att planeras in någon anhörigvecka för 2018 på 
grund av resursbrist eftersom att ingen nyanställning ännu skett av anhörig-
konsulent tjänsten. Hon välkomnar dock föreningar att själva ordna en sådan om 
intresset finns.  
 
   Rådets beslut 
 Godkänner och lägger informationen till handlingarna.  
 
_____ 
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Punkt 4 ovan – Anhörigkonsulent tjänsten   
Annelee berättar att tjänsten kommer att tillsättas. Målet är att i mellandagarna 
komma ut med en arbetsannons. Kompetensen som efterstävas för tjänsten är att 
personen är utbildad arbetsterapeut samt att det är viktigt att det blir ”rätt ”person 
för uppdraget.  
 
Annelee delger även att hon har gjort en omvärldsanalys för att kunna ta reda på 
hur uppdraget bäst kan kopplas till vad det är som behövs för samhället. Vad som 
framgick av denna är att det finns behov hos anhöriga av enskilda samtal samt att 
arbetet i anhörigkonsulent tjänsten jobba förebyggande.  
    
        Rådets beslut 
 Godkänner och lägger informationen till handlingarna.  
 
_____ 
 
Punkt 5 ovan – Hörslingor  
Det tidigare ärendet gällande hörslingor som finns på restaurang Fluxen, Pärla 
Forum samt visningslokalen har enligt kommunalrådet Helena, inte tagits upp i 
budgetberedningen. Arnold Broström vid Älvsbyns fastigheter har även delgett 
Helena information om att ingen speciell översyn för hörslingor gjord, dock så 
uppmanar Arnold att höra av sig till fastighetsbolaget om fel med hörslingorna 
skulle uppstå.  
 
   Rådets beslut 
 Godkänner och lägger informationen till handlingarna.  
 
_____ 
 
Punkt 6 ovan – Allmänna toaletter 
Kommunalråd Helena har själv tagit reda på hur det ligger till med allmänna 
toaletter och kan konstatera att inga fristående offentliga toaletter finns ute i 
samhället. På kommunhuset samt på Fluxen och vid Forum finns dock tillgängliga 
toaletter. Skyltning på Fluxen saknas medan de andra två ställena har skyltar 
uppsatta på dörrarna. Den tidigare offentliga toaletten vid f.d. kiosken Turklövern 
är numer bortplockad då Migrationsverket i dagsläget huserar i lokalen.     
    
Rådets beslut 
 Godkänner och lägger informationen till handlingarna.  
 
_____ 
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Punkt 7 ovan – Vad händer med SÄBO? 
Denna fråga besvaras vid § 11 där kommunalrådet informerar.  
 
Rådets beslut 
 Godkänner och lägger informationen till handlingarna.  
 
_____ 
 
Punkt 8 ovan – Vad händer med varmvattensbassängen? 
Det nuvarande avtalet med Region Norrbotten löper ut den sista april 2018.   
Det finns ett nytt avtalsförslag efter det där det framgår att Region Norrbotten 
kommer att bidra med färre kontanter än tidigare. De har uppgivit en summa på 
100,000 kronor, idag bidrar de med 200,000 kronor.  
Varmvattensbassängen används i dag av en reumatiker förening.  
 
Rådets beslut 
 Godkänner och lägger informationen till handlingarna.  
 
_____ 
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KHPR § 11 Dnr 65/17-701 

 
 
                             INFORMATION 
 Sammanfattning av ärendet 

Information lämnar om nedanstående  
 

• Ordförande Helena Öhlund informerar om frågan som rådet bar med sig till 
dagens sammanträde gällande vad som händer och har hänt med SÄBO. 
Den 18 december kommer muntlig information ges i KS om uppdraget kring 
Nybergas fyra avdelningar och i januari hoppas kommunalrådet på ett beslut 
angående det nya särskilda boendets omfattning. Om det blir Nyberga som 
kommer användas behövs 51 stycken nya platser byggas till.  
Vidare berättar Helena att man kommer även att titta på alternativet av ett 
SÄBO på Tärnstigen.  Det viktiga att tänka på inför bygget av ett nytt SÄBO 
anser Helena är att hälsovårdscentalen ligger i samma fastighet för ska den 
bästa servicen för medborgarna. Enligt Helena finns det även signaler ifrån 
Region Norrbotten att få tillstånd till en ny hälsovårdscentral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


