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Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs rum, kl 13:00 – 15:00      

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

Övriga deltagande Lars-Gunnar Bergman, projektledare 
Birgitta Bergman, sekr 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Gösta Öhman 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  § 32 – 33 

 
 

  Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Gösta Öhman       

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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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 32 
 
Beredningsgruppens förslag till Framtidens äldreomsorg 

 

Arbetsgruppen för Framtidens äldreomsorg har bestått av tre representanter från social-
nämnden och tre representanter från kommunstyrelsen.  Under våren har de haft ett an-
tal möten och studiebesök i verksamheterna. Gruppen har sedan presenterat en verk-
samhetsidé för Framtidens äldreomsorg. Bilaga 1a. 
 
Ett pressmeddelande har skickats ut till medierna och delades även ut på arbetsutskottet. 
Bilaga 1b. 
 
Förslaget innehåller en satsning på fler trygghetsboendeplatser genom omvandling av 
lägenheter på Öjagården, Hortlaxgården och Källbogården.  
 
Dessutom föreslås att korttidsverksamheterna får nya och bättre lokaler i ett Äldrecentra 
som byggs istället för ett särskilt boende som tidigare föreslagits. Där skulle även dag-
verksamhet och avdelning för utagerande dementa kunna ha sin verksamhet. 
 
Eftersom antalet dementa ökar vill arbetsgruppen öka antalet demensplatser samtidigt 
som antalet vård- och omsorgsplatser minskas. Dessutom vill man ändra inriktning på 
vård- och omsorgsboenden från att ha innehållit alla verksamheter till att renodlas till 
rena vård- och omsorgsboenden alternativt demensboenden. Lars-Gunnar Bergman för-
klarade vad som ligger bakom förslaget till fördelningen. Man har bland annat tagit hän-
syn till lokalernas lämplighet och även beaktat Socialstyrelsens påpekanden.  
 
Gösta Öhman var inte nöjd med förslaget till fördelning mellan Norrgården och 
Rosågränd och mellan centrala Piteå och landsbygden.  
 
Samtliga pensionärsföreningar i arbetsutskottet anser att grundidén till framtidens äldre-
omsorg är bra. De vill däremot gärna ha tid att diskutera förslaget i sina respektive före-
ningar. De anser också att den risk- och konsekvensanalys som finns omtalad i press-
meddelandet är viktig. 
 
Pensionärsrådet vill veta när beslut i ärendet ska tas och undrade om ärendet skulle ut på 
remiss. Agnetha Eriksson lovar att kolla upp beslutsordningen. 
………. 
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AU § 33 
 
Avgifter för hemsjukvård 

 

Lars-Gunnar Bergman och Agnetha Eriksson informerade om ett förslag från Kommun-
förbundet över avgifter för hemsjukvård.  
 
Eftersom enskilda personer kan ha kontakt med både landstinget och kommunen är 
strävan att ha så likartade avgifter som möjligt. Inriktningen är därför att ta ut samma 
avgifter som avgiftsuttaget i landstinget. 
……….  
 
 


