
  
  
§  1(5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-09-19  
 
 
Tid: Kl 10:00 – 12:00  
Plats: Lokal: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande 
 Sterling Nilsson, Älvsby Parasport 
 Sören Nilsson, SPF 
 Karl-Erik Sjöberg, SPF 
 Lisbeth Vinberg, PRO 
 Thomas Grahn, SRF 
 Erland Nyström, REUMA 
 Kjell Lindbäck, REUMA 
 

  
Övriga: Jan Sipola VD Älvsbyns Energi AB 
 Hans Nyberg socialchef 
 Susanne Häggroth avgiftshandläggare 
 Kristina Karlsson avgiftshandläggare 
 Michelle Engman  sekreterare 
 
 
Justeringsdag: 2018-09-19  
Paragrafer: § 8-9  
Justerare: Karl-Erik Sjöberg 
  
 
Michelle Engman Helena Öhlund Karl-Erik Sjöberg 
sekreterare  ordförande justerare    
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2018-09-19 
 
Protokollet är anslaget  2018-09-21—2018-10-11  
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Michelle Engman 
 



  
  
§  2(5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-09-19  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 KHPR § 7   Dnr 09/18-701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
1. KHPR styrdokument 

 
2. Återinförande av anhörigvecka och budget för detta 

 
3. KHPR efter valet 

 
4. SÄBO nuläge 

 
5. Kostutredning och ombyggnad Fluxen, nuläge 

 
6. Information från Älvsbyns Energi om alla pågående ombyggnationer av   

vägar, gator, vatten och avlopp fram till hösten 2019. Som påverkar gator  
och vägar i centrum.  

 
 

HANDIKAPP- OCH PENSIONÄRSRÅDET 2018-09-19 
 
Punkt 1 ovan – KHPR styrdokument 
Arbetsordningen för kommunala handikapp- och pensionärsrådet (KHPR) löper 
ut vid årsskiftet och en ny arbetsordning ska upprättas inför mandatperiod 2019-
2023. Ordförande Helena Öhlund presenterar ett utkast på en ny arbetsordning 
som tagits fram där man lagt som förslag ett nytt namn, Tillgänglighet- och 
trygghetsrådet, för att fånga in fler föreningar och sätta ett större fokus på 
personer som lider av psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsvariationer.  
I det nya förslaget har det skrivits in att det kommer föras minnesanteckningar 
istället för justerade protokoll vilket kan vara till fördel eftersom 
minnesanteckningar innehåller mer information än ett justerat protokoll. 

 
(Se bilaga 1) 
 
 Rådets beslut 
 Rådet tar med sig utkastet på den nya arbetsordningen och får möjlighet att 
 komma med synpunkter som presenteras på nästa möte i december.  
_____ 
 
 
 
 
 
Forts. 

 



  
  
§  3(5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-09-19  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
 KHPR § 7   Dnr 09/18-701 

 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE forts. 

 
Punkt 2 ovan – Återinförande av anhörigvecka och budget för detta 
Hans berättar tillsammans med Helena att kommunchefen har i uppdrag att kolla 
på sparförslag gällande alla kommunens verksamheter. Ett av sparförslagen är 
tjänsten anhörigkonsulent som i dagsläget är vakanshållen. Helena poängterar att 
det är en kostnadsfråga vad gäller anhörigkonsulent och uppmanar föreningarna 
att på eget initiativ ordna tema- eller anhörigdagar för sammanhållningens skull. 
 
Rådets beslut 
Godkänna informationen 
_____ 

  
Punkt 3 ovan – KHPR efter valet 
Hör ihop med ovanstående punkt. Helena informerade att det fortfarande 
kommer att röra sig om 7 representanter och att det är samrådsgruppen som 
kommer in med anmälda ärenden.  
  
Rådets beslut 
Godkänna informationen 
_____ 

 
Punkt 4 ovan – SÄBO nuläge 
Hans berättar tillsammans med Helena om att Länsstyrelsen sagt ja till avverkning 
av skog på Västermalmshöjden och i nästa skede ska fornlämningarna undersökas. 
Frågan om ett nytt särskilt boende på Tärnstigen dyker upp och Hans berättar om 
sina verksamheter som håller till på Tärnstigen. Skulle man besluta om att bygga 
ett SÄBO där skulle befintliga verksamheter behöva hitta nya lokaliseringar.  
 
Rådets beslut 
Godkänna informationen 
_____ 

 
Punkt 5 ovan – Kostutredning och ombyggnad Fluxen, nuläge 
Vad som kommer att hända med restaurang Fluxen är inte klart ännu. Det man 
vet är att restaurangen går back 2 miljoner per år pga. av för få gäster.  
 
Rådets beslut 
Godkänna informationen 
_____ 
 

 Forts. 



  
  
§  4(5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-09-19  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
 KHPR § 7   Dnr 09/18-701 

 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE forts. 

 
Punkt 6 ovan - Information från Älvsbyns Energi om alla pågående 
ombyggnationer av vägar, gator, vatten och avlopp fram till hösten 2019. 
Jan Sipola, VD på Älvsbyns Energi AB kom och informerade om påbörjade och 
kommande projekt inom kommunen. Det rör sig om bl.a. vattenledningar, 
gångvägar och busshållplatser. Älvsbyns Energi AB jobbar mycket 
kostnadseffektivt och finansierar en stor del av projekten själva.  
 
Rådets beslut 
Godkänna informationen 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



  
  
§  5(5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2018-09-19  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 
KHPR § 8  Dnr 11/18-701 
 
INFORMATION 
Avgiftshandläggarna Susanne Häggroth och Kristina Karlsson kom och 
presenterade sig och berättade om hur dom arbetar och om bostadstillägg.  
De visad ett räkneexempel på hur de fastställer sina avgifter utifrån inkomster, 
förbehållsbelopp, individuella tillägg och individuella avdrag. De delade även  
ut information från kommun gällande avgifter och om bostadstillägg från 
pensionsmyndigheten som rådet kan delge sina föreningar.  
 
(Se bilaga 2-3) 
 
Rådets beslut 
Godkänna informationen 
_____ 
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