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Plats och tid Berggården, torsdag 29 november 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 
Inge Stålnacke, SPRF 
Mathias Thelin, Socialnämnden 
Mayvor Ekberg, Socialnämnden 
Rune Berglund, Kommunstyrelsen 
Lage Hortlund, Kommunstyrelsen 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef 
Birgitta Bergman, sekr 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera       
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 54 - 62 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson       
 Justerande   
  Elsy-Britt Fjällström            

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
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KPR § 54 
 
Budget 2013 

 

Agnetha Eriksson informerade om att kommunstyrelsens uppdrag i juni till förvaltning-
arna även ska gälla socialnämnden. Uppdraget var att alla förvaltningar skulle komma 
in med förslag på 0,9 % besparing. Socialnämnden sammanställer en konsekvensanalys 
av denna besparing.  
 
Det är dessutom inte beslutat vad genomlysningen av socialnämndens verksamhetsom-
råden, för att komma till rätta med socialnämndens underskott, ska leda till. 
………. 
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KPR § 55 
 
Genomlysningen 

 

Kommunstyrelsen beslutade om att en genomlysning av socialnämnden skulle genom-
föras. Genomlysningen har genomförts genom ekonomiska analyser och intervjuer med 
ett antal av socialtjänstens medarbetare. PWC som har gjort undersökningen har sam-
manställt en rapport med förslag till åtgärder. Bilaga 1a, b.  
………. 
  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådet 2012-11-29 4 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 56 
 
Värdegarantin 

 
Socialnämnden har beslutat om fem lokalt utformade värdighetsgarantier för äldreomsor-
gen. Bilaga 2a, 2b. 
 
Värdighetsgarantierna baseras på den nationella värdegrunden och berör något eller några 
av följande områden:  
- respekt för den enskildes privata liv och integritet  
- den enskilde ges stöd och visas respekt för självbestämmande, delaktighet och individan-

passning  
- den enskilde ges ett gott bemötande  
- den enskilde ska känna trygghet  
- den enskilde ska uppfatta sin tillvaro som meningsfull. 
………. 
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KPR § 57 
 
Framtidens äldreomsorg 

 

En beredningsgrupp med bred politisk förandring har framarbetat ett förslag till Framtidens 
äldreomsorg. Förslaget är ute på remiss och remissyttrande ska lämnas senast 7 januari 
2013. Bilaga 3. 
 
Agnetha Eriksson visade med bildspel de olika inriktningarna och förslagen till Framtidens 
äldreomsorg. 
 
Pensionärsrådet diskuterade och ställde frågor kring innehållet i förslaget. Några fundering-
ar var; fördelningen av demensplatser och vård- och omsorgsplatser i landsbygd respektive 
stadsbygd, vad innebär ett trygghetsboende, hur påverkas personalen och hur går renodling-
en av boendeformer till. 
 
Information och diskussioner fortsätter ute i de olika remissinstanserna. 
………. 
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KPR § 58 
 
Hemsjukvård 

 

Planeringen av överföring av hemsjukvården till kommunen håller på för fullt. Personalre-
kryteringen är klar. Från och med 1 februari 2013 ska hemsjukvården bedrivas av kommu-
nen. Beslut om avgiften för hemsjukvård tas på nästa kommunfullmäktige. 
………. 
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KPR § 58 
 
Lokaler för samvaroverksamheten 

 

Politiker och pensionärsorganisationer vill att Samvaron ute i byarna ska få bättre lokaler 
för sin samvaroverksamhet. Äldreomsorgen har undersökt förutsättningarna för vård- och 
omsorgsboenden som har Samvaron i samma hus. Bilaga 4. 
 
Förslaget innebär att Samvaron flyttar upp till matsalen på Norrgården. Övriga lokaler för-
ändras inte i nuläget. 
 
Pensionärsrådet stöder detta förslag. 
………. 
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KPR § 59 
 
Föreningsbidrag 

 

Reglerna för föreningsbidrag behöver ett förtydligande vad gäller målgruppen för bidraget. 
När det gäller bidrag till föreningar med verksamheter för äldre föreslås därför målgruppen 
bli föreningar inom kommunala pensionärsrådet. Bilaga 5. 
 
Pensionärsrådet ställer sig bakom förslaget. 
………. 
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KPR § 60 
 
Sammanträdesdagar 2013 

 

Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott och pensionärsråd föreslås sammanträda 2013 
enligt denna planering, bilaga 6: 
 
Arbetsutskottet  Pensionärsrådet 
Torsdag 21 februari 2013, kl 09.30 Torsdag 7 mars 2013, kl 13:00 
Torsdag 16 maj 2013, kl 09:30 Torsdag 30 maj 2013, kl 13:00 
Torsdag 15 augusti 2013, kl 09:30 Torsdag 29 augusti 2013, kl 13:00 
Torsdag 14 november 2013, kl 09:30 Torsdag 28 november 2013, kl 13:00 
 
Pensionärsrådet godkänner förslaget. 
………. 
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KPR § 61 
 
Rapporter 

 

Agnetha Eriksson lämnade följande rapporter: 
 
Kommentarer till revisionsrapporten ”Uppföljning av tidigare revisionsgranskning avseende 
äldre och läkemedel” 
 
Kommunförbundets rekommendationer om att anta gemensamma riktlinjer för samverkan – 
samordnad individuell plan (SIP) 
 
Äldreomsorgen föreslås jobba vidare med satsningen ”Bättre liv till sjuka äldre”.  
 
Handlingsplan för åtgärder av Arbetsmiljöverkets tillsyn av Berggården och Mogården.  
………. 
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KPR § 62 
 
Övriga frågor 

 

Gunilla Bergstedt informerade om ”En vård värd samverkan” som är ett upprop till samver-
kan mellan äldrevård och äldreomsorg. PRO och SPF står bakom utredningen tillsammans 
med ett antal fackförbund. Bilaga 7. 
 
Deras förslag innehåller åtta punkter för en fungerande samverkan. 
………. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


