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Plats och tid Stadshuset, torsdag 16 augusti 2012, kl 09:30 – 12:00 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Gösta Öhman, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Gunilla Bergstedt, SPF 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef 
Birgitta Bergman, sekr      
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera JaanEric Lundqvist 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman §§ 26 - 31 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson 

      
 

 Justerande  
J 

 
  JaanEric Lundqvist       

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    
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 26 
 
Höjning av måltidsavgifter inom måltidsservice 

 
Fastighets- och servicekontoret har lagt fram ett förslag på höjning av måltidsavgifter 
som ska gälla fr o m 1 februari 2013. Bilaga 1a. 
 
Förslaget skickades ut till ledamöterna i KPR den 16 juli för möjlighet att yttra sig i 
frågan. 
 
SPF har lämnat in en skrivelse till teknik- och servicekontoret samt kopia till äldre-
omsorgens kansli. Bilaga 1 b. 
 
Pensionärsrådet ville veta vad som ligger till grund för denna höjning. Hur fördelar sig 
de olika kostnaderna mellan mat för äldre och skolmat. Anser också att det har varit 
stora höjningar under senaste åren. Undrar om det finns risk att de äldre avstår från mat-
service på grund av höjningarna.  
 
Pensionärsföreningarna anser att en kostnadsökning på 43 % på fyra år inte är en skälig 
höjning av måltidsavgifterna.  
Pensionärsorganisationerna ställer sig bakom SPF:s skrivelse enligt bilaga. 
………. 
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AU § 27 
 
Framtidens äldreomsorg 

 

En arbetsgrupp har bildats bestående av sex politiker från kommunstyrelsen och social-
nämnden. Gruppen ska diskutera och planera för framtidens äldreomsorg. Frågor att 
fördjupa sig i är bland annat demografi, ekonomi, personaltäthet, boendeformer, planer-
na på nytt boende och stöd i ordinärt boende. 
 
Frågor att ta ställning till är bland annat hur man ska möta det faktum att ca 60 % av de 
som bor i vård- och omsorgsboenden är dementa. Kan avdelningar på vård- och om-
sorgsboenden som lokalmässigt inte fungerar bra förvandlas till trygghetsboende. Hur 
ska man kunna utveckla korttidsverksamheten på bästa sätt då stödet i eget boende blir 
allt viktigare. Vad innebär socialstyrelsens nya föreskrifter för bemanning på våra boen-
den?  
 
Frågorna kommer att diskuteras i socialnämndens arbetsutskott och mer information ges 
på pensionärsrådet. 
……….  
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AU § 28 
 
Värdighetsgarantin 

 

Information kommer att lämnas på pensionärsrådet.  
 
Pensionärsföreningarna påminns om den inbjudan till temadag som skickats ut i sam-
band med kallelsen till förra pensionärsrådet. 
………. 
  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott 2012-08-16 5 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 29 
 
Riktlinjer kring bemanning 

 

Socialstyrelsen har beslutat vad som ska gälla kring bemanning i demensboenden. För-
skrifterna ska gälla fr o m 1 januari 2014 och bygger på att var och en ska bedömas in-
dividuellt. 
 
Materialet skickas ut som bilaga till pensionärsrådet 30 augusti. 
………. 
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AU § 30 
 
Rapport från verksamheten i sommar 

 

Gunnar Lindberg rapporterade om hur det har fungerat i verksamheterna under somma-
ren. Det har funnits lediga platser på vård- och omsorgsboendena. Hemtjänsten har haft 
ett antal stora ärenden som inneburit att man fått söka efter ytterligare vikarier. Kort-
tidsverksamheten har haft större tryck än tidigare år. 
 
Det har varit problem med att få tag i sjuksköterskor under sommaren. Bemanningsfir-
morna har inte heller haft något att erbjuda. När det gäller undersköterskor har det fun-
gerat bra men man ser en trend att det blir svårare att få tag i personal. Vikarierna för 
administration och arbetsledning har fungerat bra. 
 
Ekonomin är under kontroll medan antalet avvikelser ökar. Avvikelserna gäller att saker 
inte blir gjorda eller avvikelser i läkemedelshanteringen. 
………. 
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AU § 31 
 
Färdtjänst 

 

Socialnämnden har tagit beslut om ändring av färdtjänsttaxa och riktlinjer. Ändringarna 
ska gälla fr o m 2013-01-01. Förslaget går till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Informerades om att det är Brännströms Taxi som kör färdtjänstresor med specialfordon 
fr o m 2012-07-01. Hantering av färdtjänst och riksfärdtjänst kommer att flyttas till den 
nya samhällsbyggnadsförvaltningen i och med att den nya kommunorganisationen trä-
der i kraft. Hur handläggandet kommer att ske i detalj vet man inte i nuläget. 
……….   
 

  
 
 
 
 


