
 

PITEÅ KOMMUN    Sammanträdesprotokoll 
     Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådets au  2012-11-15        1 (9) 
 
 

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

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Gösta Öhman, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Inge Stålnacke, SPRF 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef 
Birgitta Bergman, sekr 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Inge Stålnacke 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  § 34 - 41 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Inge Stålnacke            

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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AU § 34 
 
Budget 2013 

 

Agnetha Eriksson informerade om att socialnämnden fått i uppdrag att göra konsekven-
sanalys på ett sparbeting på 0,9 %. Eftersom en genomlysning av socialnämndens verk-
samhetsområde skulle göras under hösten inväntade socialnämnden resultatet av denna. 
Genomlysningen har genomförts och redovisats och kommunfullmäktiges beslut om 
besparing gäller oförändrat. Socialnämndens spar på 0,9 % innebär ca 5,5 miljoner kro-
nor i besparing.  
 
Pensionärsrådet anser att de har kort tid på sig att sätta sig in i frågan och påpekar att de 
måste få information i god tid om de ska kunna vara ett rådgivande organ. 
………. 
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AU § 35 
 
Genomlysning av socialförvaltningen 

 

Kommunstyrelsen beställde under hösten 2011 en genomlysning av socialnämndens 
verksamhetsområde för att komma till rätta med förvaltningens återkommande under-
skott. Konsultföretaget PwC har anlitats av kommunchefen för uppdraget. Konsulterna 
har lämnat en analys och sammanfattning av socialnämndens verksamheter.  
Bilaga 1a, 1b. 
………. 
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AU § 36 
 
Värdegarantin 

 

Socialnämndens arbetsutskott har föreslagit fem lokalt utformade värdighetsgarantier 
för äldreomsorgen. Den 1 januari infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen. 
Den innebär att socialtjänstens insatser ska inriktas på att äldre ska få leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. Bilaga 2a, 2b. 
………. 
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AU § 37 
 
Hemsjukvården 

 

Gunnar Lindberg uppdaterade hur arbetet med att ta över hemsjukvården fortskrider.  
Den 1 februari går hemsjukvården över till kommunen. Personalrekryteringen är klar. 
Hemsjukvårdschefen för dagpersonalen börjar den 19 november. Lokalerna håller på att 
färdigställas och slutbesiktning sker i december. Kommunen växlar 22 skatteören uti-
från 2010 års skatteunderlag. Agnetha Eriksson efterlyser ersättning för kommunens 
befolkningsökning.  
………. 
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AU § 38 
 
Framtidens äldreomsorg 

 

Förslaget till Framtidens äldreomsorg är utlämnat på remiss. Remisstiden går ut den 7 
januari 2013. Förslaget behandlar tre inriktningar; hemmet som vårdomsorgsarena, 
renodla vård- och omsorgsboende och demensboende och en ny boendestrategi. Pens-
ionärsföreningarna jobbar inom sina föreningar med information och arbetsgrupper för 
att diskutera de olika förslagen och lämna svar på remissen Framtidens äldreomsorg. 
Bilaga 3. 
………. 
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AU § 39 
 
Samvarons lokaler 

 
Politiker och pensionärsorganisationer har lyft frågan om att få bättre lokaler till Samva-
ron ute i byarna. Äldreomsorgen har undersökt förutsättningarna på vård- och omsorgs-
boenden som har Samvaron i samma hus. Utifrån detta ligger ett förslag till beslut. Bi-
laga 4.  
 
Pensionärsrådet får lämna synpunkter på kommande pensionärsråd. 
………. 
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AU § 40 
 
Föreningsbidrag 

 

Den förändring av riktlinjer för föreningsbidrag som beslutades i socialnämnden  
2011-12-14 behöver ett förtydligande.  Målgruppen för bidraget föreslås till föreningar 
inom Kommunala pensionärsrådet istället för inom kommunala pensionärsrådets verk-
samhetsområde, för att tydligare visa vilka föreningar som kan söka bidraget. Bilaga 5. 
………. 
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AU § 41 
 
Sammanträdesdagar 2013 

 

Förslag till sammanträdesdagar 2013 är sammanställt. Bilaga 6. 
………. 
 
 

 


