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Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 – 11:30 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Lage Hortlund, kommunstyrelsen 
Gunilla Bergstedt, SPF 
Gösta Öhman, PRO 
Ingrid Nyman, SKPF 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef 
Birgitta Bergman, sekr      
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Gunilla Bergstedt 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 26 - 33 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson        
 Justerande   
  Gunilla Bergstedt       

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunala Pensionärsrådets au  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
 
 

 
 

       
   Utdragsbestyrkande 
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AU § 26 
 
Årsredovisning 2011 
 
Gunnar Lindberg informerade att årsredovisningen kommer att förklaras i detalj på 
kommunala pensionärsrådet. Bilaga 1. 
………. 
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AU § 27 
 
Kvalitetsplan 2012 och uppföljning 2011 
 
Äldreomsorgens olika verksamheter sammanställer varje år en kvalitetsplan som ska 
visa verksamhetens inriktning, kvalitet och resultat. Samtidigt gör varje verksamhet en 
uppföljning av kvalitetsarbetet för föregående år.  
 
Materialet delades ut på arbetsutskottet. Bilaga 2a, 2b. 
………. 
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AU § 28 
 
Budgetarbetet för 2013 
 
Agnetha Eriksson informerade om att en genomlysning av socialtjänstens ekonomi och 
verksamhet kommer att genomföras. 
  
Gunnar Lindberg förklarar att beslut är fattat om att nämnden ska spara 0,9 % i 3 år, 
vilket innebär cirka 5,3 milj kr/år. Andra nämnder preciserar sina sparförslag till i juni 
månad medan socialnämnden får lämna sina förslag till i november på grund av den 
genomlysning som ska ske. Prognosen för 2012 visar även på underskott för avdelning-
en stöd och omsorg med ca 13 milj kr. 
………. 
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AU § 29 
 
Framtidens äldreomsorg 
 
Socialnämnden och kommunstyrelsen har genomfört en temadag om framtidens äldre-
omsorg. Beslutades att utse en grupp bestående av 3 ledamöter från socialnämnden re-
spektive kommunstyrelsen för fortsatta träffar kring frågan. 
 
Det material som Gunnar Lindberg föredrog vid temadagen följer med som bilaga.  
Bilaga 3. 
 
Pensionärsrådet kommer att få löpande information om vad träffarna leder till. 
………. 
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AU § 30 
 
Värdighetsgarantin 
 
För att få perspektiv från verksamheten på värdighetsfrågor, etik och värdegrund finns 
fokusgrupper. Deltar i fokusgrupperna gör både pensionärer, personal och anhöriga från 
både hemtjänst, vård- och omsorgsboende, samvaro och pensionärsråd. Bilaga 4a. 
 
På temanämnd i juni månad kommer värdighetsgarantin att diskuteras och en redovis-
ning ske kring de aktiviteter som sker under året.  
 
I september hålls en värdegrundsutbildning för politiker, pensionärsrådet, biståndhand-
läggare och personal från kvalitetsgrupperna. Inbjudan följer med som bilaga.  
Bilaga 4b. 
………. 
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AU § 31 
 
LOV – Lagen om valfrihet 
 
Piteå kommun har fått pengar för att utreda förutsättningarna för att förbereda och ut-
veckla valfrihet enligt LOV. 
 
Gunnar Lindberg förklarar att valfrihet till exempel kan gälla produktion och gäller då 
entreprenörskap eller konsumtion och kan då gälla valfrihet för omsorgstagare i hem-
tjänst att bestämma vad beviljade timmar ska användas till. 
………. 
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AU § 32 
 
Rapporter 
 
Finns inga rapporter att ta upp.  
………. 
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AU § 33 
 
Övriga frågor 
 
Framtida personalförsörjning 
Gunnar Lindberg rapporterar att det i dagsläget inte finns några problem att rekrytera 
undersköterskor.  
 
Däremot ser framtiden mer dyster ut. Vi står inför ett stort antal  
pensionsavgångar och undersköterskeutbildningarna lockar färre och färre ungdomar. 
Orsakerna är många men sämre arbetstider och höga sjukskrivningstal kan vara några 
anledningar. 
 
Pensionärsföreningarna menar att man måste vara rädd om personalen och undrar även 
vilka marknadsföringsinsatser man gör för att locka fler till vårdyrket. 
 
När det gäller tillgång till sjuksköterskevikarier blir det problem redan i sommar. Det 
finns inte sjuksköterskor att få till de sommarvikariat som behövs. Bemanningsföreta-
gen har inte heller sjuksköterskor att erbjuda. 
 
Anhörigkonsulent 
Gunilla Bergstedt undrade om modellen med en kommunal anhörigkonsulent vore en 
modell för Piteå.  
Många kommuner har den modellen berättar Gunnar Lindberg medan Piteå har valt att 
ge stödet i den verksamhet man bedriver. Man har kontaktpersoner i hemtjänst och på 
vård- och omsorgsboenden, biståndshandläggare man kan kontakta och Kärnhuset och 
Villa Utkiken som också stödjer anhöriga genom sin verksamet. 
 
Agnetha Eriksson menar att man kan titta på hur de gjort i t ex Boden och vad fördelar-
na med en ”Lots” skulle vara. 
 
Ekonomiskt stöd till anhörigstöd ”Astrid” 
Gunilla Bergstedt ville få förklarat kring ärendet som gäller ekonomiskt stöd till de-
mensföreningar för anhörigstöd, råd och kunskap vid demenssjukdom. 
 
Hemsjukvården 
Information lämnas på pensionärsrådet. 
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Hemtjänstfråga 
Gösta Öhman ställde en fråga kring ett enskilt ärende som gällde vilket stöd man kan få 
om man endast behöver hjälp nattetid som avlastning av make/maka. Fick svaret att för 
liknande behov kan man ansöka om plats på vård- och omsorgsboende, Villa Utkiken 
eller stöd av nattpatrull. 
 
Samvarolokalerna 
Gösta Öhman tog upp förslag att de matsalar som inte används längre i vård- och om-
sorgsboenden skulle kunna användas som samvarolokaler. Samvaron bedrivs på några 
håll i dåliga lokaler i källarvåningar och skulle kännas trivsammare om de fick använda 
de ofta ljusa och trevliga lokaler som matsalarna ofta är. 
……….    
 
  
 
 


