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Plats och tid Hortlaxgården, torsdag 30 augusti 2012, kl 13:00 – 15:30      

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Ingrid Nyman, SKPF 
Gunilla Bergstedt, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Staffan Edström, SPRF 
Gunborg Marklund, Vision 
Majvor Sjölund, socialnämnden 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
Heléne Lindbäck, kommunstyrelsen 
Christer Lindström, Teknik- och servicenämnden      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef 
Birgitta Bergman, sekr 
Eva Börjesson, verksamhetsutvecklare (§ 46) 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Ingrid Nyman 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman § 46 - § 53 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Ingrid Nyman       

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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KPR § 46 
 
Värdighetsgarantin 

 

Eva Börjesson informerade kring projektet lokala värdighetsgarantier och värdegrund 
som genomförs av socialnämnden. Det bygger på den värdegrund som den 1 januari 
2011 infördes i socialtjänstlagen. Grupper av personal, omsorgstagare, anhöriga och 
pensionärer utan hjälp har fått diskutera kring trygghet, bemötande, inflytande och me-
ningsfullhet. Bilaga 1. 
 
Socialnämnden höll en temanämnd i juni där tidsplanen diskuterades och där fokus-
gruppernas redovisning lämnades. 
 
Den 13 september sker en utbildningsdag för kvalitetsgrupperna, socialnämnden och 
KPR. Socialnämnden ska sen i höst ta beslut om vilka värdighetsgarantier som ska gälla 
och sen ska det förankras i verksamheterna. Projektet genomförs med statliga stimu-
lansmedel. 
………. 
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KPR § 47 
 
Höjning av måltidsavgifterna 

 
Förslaget om höjning av måltidsavgifterna skickades ut den 16 juli till KPR för ytt-
rande. SPF lämnade in ett remissvar vilket KPR:s au ställde sig bakom. Socialnämnden 
har också yttrat sig till teknik- och servicenämnden. Bilaga 2a, 2b, 2c. 
 
Krister Lindström förklarade vad som ligger till grund för höjning av måltidsutgifterna. 
Högre lönekostnader och prisökning på livsmedel har tagits med i kostnadsberäkningen. 
Förslaget innebär också en höjning till 95 % kostnadstäckning. Han berättar att social-
nämnden kommer att kompenseras för de förlorade omvårdnadsintäkter som förslaget 
kan leda till. 
 
Agnetha Eriksson skickade fråga om måltidsavgifterna på Källbogården där inte mel-
lanmål och kvällsmål ingår där reduceringen bara är 100 kr. Även på Källbogården 
borde det vara som på andra äldreboenden med tremåltidssystem med kvällsmål och 
mellanmål. 
 
Pensionärsrådet undrade om den nya matorganisationen börjar bli klar och om den har 
blivit dyrare utifrån ursprunglig kalkyl. De påpekade att man är tvungen att ta hela mål-
tidsabonnemanget när man bor på ett vård- och omsorgsboende och att man inte kan 
välja bort det. Pensionärsrådet diskuterade också kring vad övriga kommuner tar för 
sina matabonnemang.  
 
Pensionärsorganisationerna ansåg att det inte borde ske någon höjning av måltidsabon-
nemanget 2013 på grund av den redan kraftiga ökningen som skett under senaste åren.  
………. 
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KPR § 48 
 
Framtidens äldreomsorg 

 

Agnetha Eriksson informerade om den grupp som jobbar med Framtidens äldreomsorg. 
Gruppen består av tre ledamöter från socialnämnden och tre ledamöter från kommunsty-
relsen.  
 
Gruppen har haft ett antal träffar och på sista träffen gavs uppdraget att skriva ner de 
punkter man föreslår att jobba vidare med. Ett förslag är att renodla verksamheterna på 
de olika äldreboendena så att fler boenden blir demensboenden och de andra blir vård- 
och omsorgsboenden. Ett annat förslag är att konvertera delar av äldreboenden till 
trygghetsboendeplatser. Dessutom vill man öka stödet för de som bor kvar i eget hem 
genom att utveckla korttidsverksamheten genom att bygga ett Äldrecentra. 
 
När förslaget har sammanställts ska pensionärsrådet får möjlighet att ta del av det och 
sprida det i sina organisationer för att kunna tycka till och ha åsikter om förslaget. 
……….  
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KPR § 49 
 
Riktlinjer för demensboenden 

 

Socialstyrelsen har kommit med nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för per-
soner med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Bilaga 3. 
 
I den nya författningen ställs krav på att de som får beslut om särskilt boende även ska 
få beslut om vilka hemtjänstinsatser den enskilde får.  
 
Författningen som träder i kraft 1 januari 2014 gäller endast personer med demenssjuk-
dom.  
………. 
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KPR § 50 
 
Färdtjänst 

 

Socialnämnden har tagit beslut om förslag till förändring av färdtjänsttaxan. Förslaget 
går till kommunstyrelsen för beslut. Bilaga 4. 
 
Förslaget till förändring gäller kvälls- och nattaxa, samåkning, ledsagare och barn, me-
dresenär och arbetsresor. Ändringen ska gälla från 1 januari 2013. 
………. 
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KPR § 51 
 
Rapport från verksamheten i sommar 

 

Mellan 300 – 400 sommarvikarier har jobbat inom äldreomsorgen i sommar. När det 
gäller ”solflickor/pojkar” har verksamheterna blivit bättre på att ge meningsfulla arbets-
uppgifter. 
 
Vad gäller vikarier för undersköterskor ser man att det inte finns lika många sökande 
som tidigare. Några vårdkrävande ärenden har krävt många vikarier. 
 
Det har varit mycket stora problem med att få tag i vikarier för sjuksköterskorna. Redan 
innan sommaren fanns vakanser, det har varit svårt få sommarvikarier och man har 
dessutom behövt vikarier för sjukfrånvaro. 
 
För att möta liknande problem kommande sommar kan man tänka sig att ha en sommar-
pool för undersköterskor och även förstärka sjuksköterskepoolen. 
 
På Villa Utkiken har det varit större tryck än vanligt. Det har funnits lediga platser på 
vård- och omsorgsboenden. Arbetsledarvikarierna har fungerat bra. 
 
Pensionärsföreningarna ville veta om antalet incidenter och avvikelser har blivit fler. 
Sommaren avvikelserapporter kommer att sammanställas och där kan man få svar på 
detta. 
………. 
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KPR § 52 
 
Information om nationell tillsyn 

 

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att under tre år göra en nationell 
tillsyn av vården och omsorgen om äldre. Årets tillsyn har fokus på samverkan vid in- 
och utskrivning av patienter i slutenvård samt den äldres insatser av hemtjänst, hem-
sjukvård och rehabilitering. Bilaga 5. 
 
Informationen om tillsyn har skickats som kopia till pensionärsrådet för kännedom. 
………. 
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KPR § 53 
 
Övriga frågor 

 

Patienthotellet i Umeå 

 

Gunilla Bergstedt hade undersökt hur det fungerar när man bor vid patienthotellet i 
Umeå.  
 
Hon berättade att patienthotellet använder sig av marknadsmässiga priser för hotell.  I 
ett exempel som hon stött på hade boendet kostat 11 000 kr för 10 dagar. Landstinget 
ersätter bara när det gäller barn upp till 19 år. Som alternativ hänvisas anhöriga till 
vandrarhem eller privata boenden. 
………. 
 
Bättre liv för sjuka äldre 

 

En informationsfolder ”Bättre liv för sjuka äldre i Norrbotten” delades ut till pensionärs-
rådet. Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten står som utgivare 
av denna folder. Bilaga 6. 
………. 
 
 
  
 
 
 


