
  
  
§   1(5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2019-03-01  
 
 
Tid: Kl 10.00 – 11.10  
Plats: Lokal: Selet 
 Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 
 
Ledamöter: Tomas Egmark, KS ordförande 
 
Företrädare: Sterling Nilsson, Älvsby parasort 

 Lisbeth Vinberg, PRO  
 Karl-Erik Sjöberg, SPF   
 Tomas Grahn, SRF 
 Arja Kiviniemi, SKPF 
 Kjell Lindbäck, Reumatikerföreningen  
 

  
Övriga: Pia Lundh personligt ombud 
 Niklas Hansson personligt ombud 
 Sofia Lundberg samhällsstrateg  
 Michelle Engman sekreterare 
   
   
 
Justeringsdag: 2019-03-06  
Paragrafer: § 1-2  
Justerare: Lisbeth Vinberg 
  
 
Michelle Engman Tomas Egmark Lisbeth Vinberg 
sekreterare  ordförande justerare    
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ANSLAGSBEVIS 
Justeringen har tillkännagivits via anslag 

 
Organ Handikapp- och pensionärsrådet 
 
Sammanträdesdatum 2019-03-01 
 
Protokollet är anslaget  2019-03-06—2019-03-27  
Förvaringsplats för protokoll Kommunledningskontorets arkiv  
 
 
 Michelle Engman 
 



  
  
§   2(5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2019-03-01  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
KHPR § 1 Dnr 64/19–701 
 
ANMÄLDA ÄRENDEN TILL DAGENS SAMMANTRÄDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samrådsgruppen har anmält följande ärenden till dagens sammanträde. 
 
1) Arbetsordning för tillgänglighet och trygghetsrådet (TTR) 

Yttrande från SPF (bilaga 1) 
2) Transportabelt AC agg i boenden (1) st.  

Räcket det för allas behov? 
3) Har det hänt något med väckta ärenden? 

Återkoppling från politiker och nämnder. 
4) Information om läget berörande team anhörigstöd 
5) Information till samrådet före 9 mars om översiktsplanen 
6) SÄBO, nulägesanalys KS 28/1 
7) Kostutredning/ ombyggnad av Fluxen nulägesanalys KS 28/1  

 
Handikapp- och pensionärsrådet 2019-03-01 
 
Punkt 1 ovan – Arbetsordning för tillgänglighet och trygghetsrådet (TTR) 
 
KSO Tomas Egmark lägger fram förslagen till den nya arbetsordningen som rådet 
redan tagit del av. Tomas informerar om att inte rådet kan besluta om en ny 
arbetsordning utan att det är upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Han föreslår att vi lägger fram de förslag på arbetsordning som upprättats och 
låter politiken fatta beslut om vilken som ska gälla. 
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 
Punkt 2 ovan – Transportabelt AC agg i boenden (1) st. Räcket det för allas 
behov? 

 
Socialchef Hans Nyberg var inte med på mötet så kvalificerad handläggare 
Michelle Engman informerar om att svaret är nej, ett transportabelt AC agg i  
ett boende räcker inte för alla.  
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 
 
 
 
 
 



  
  
§   3(5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2019-03-01  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
Punkt 3 ovan – Har det hänt något med väckta ärenden? Återkoppling från 
politiker och nämnder 
 
Kvalificerad handläggare Michelle Engman informerar om att hon inte förstod 
frågan och har letat i kommunstyrelsens diarier 4 år bakåt i tiden men inte kunnat 
hitta något ärende som gått från KHPR till KS. Karl-Erik Sjöberg redogjorde då 
att det rörde sig om verksamhetsfrågor gällande: 
 
 Intervenering av hörselslingor i Fluxenhusets olika lokaler.   
 Anslagstavlor  
 
Tomas och Michelle ska till nästa möte kontakta ansvariga tjänstemän för 
återkoppling av de KHPR tidigare meddelat.  
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 
Punkt 4 ovan – Information om läget berörande team anhörigstöd 
 
Eftersom att Socialchef Hans Nyberg inte kunde närvara informerade kvalificerad 
handläggare Michelle Engman att det i dagsläget pågår ett arbete för att tillsätta 
tjänsten på 50% och att ambitionen är att det ska lösas under mars/april.  
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 
Punkt 5 ovan - Information till samrådet före 9 mars om översiktsplanen 
 
Samhällsstrateg Sofia Lundberg från Miljö- och byggkontoret kom och 
presenterade sig och Översiktsplanen. Sofia visade en presentation av den nya 
Översiktsplanen, vad som är ändrat i den och hur den är strukturerad.  
Sofia kom överens med rådet om att hon ska hålla en liknande presentation för 
allmänheten där alla föreningars medlemmar ska bjudas in. Hon ska tillsammans 
med Sterling Nilsson planera informationen till medlemmarna. 
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  
  
§   4(5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2019-03-01  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
  Punkt 6 ovan – SÄBO, nulägesanalys KS 28/1 

 
KSO Tomas informerar om att det har tillsatts en fullmäktigeberedning med 
fokus att se över och lägga fram ett förslag i SÄBO-frågan, första mötet för 
fullmäktigeberedningen är 11 mars 2019 och Agneta Nilsson, centerpartiet, 
är ordförande i beredningen.  

 
Enligt en förundersökning ska utgrävningen på Västermalmshöjden kosta 11 
miljoner kronor. 

 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 

 Punkt 7 ovan – Kostutredning/ ombyggnad av Fluxen nulägesanalys KS 28/1 
 
KSO Tomas informerar om att ärendet om Fluxenrestaurangen kommer på KS 
den 18 mars 2019. Det har tidigare nämnts att restaurangen går back 3 miljoner/år 
i bl.a. hyra och personalkostnader. Det är helt enkelt för få gäster som äter i 
restaurangen, i snitt 63 personer per dag.  
 
Rådets beslut 
Godkänner informationen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
§   5(5) 
 PROTOKOLL 
Handikapp- och pensionärsrådet 2019-03-01  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
KHPR § 2 Dnr 82/19–701 
 
INFORMATION KHPR 2019-03-01 
 
Eftersom att socialchef Hans Nyberg inte kunde medverka på mötet hölls ingen 
information.  
 
____ 

 
 
 


