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     Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådets au  2013-01-14        1 (4) 
 
 

Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 10:00 - 12:00 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Gösta Öhman, PRO 
Ingrid Nyman, SKPF 
Gunilla Bergstedt, SPF 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef 
Birgitta Bergman, sekr 
Birgitta Samuelsson, ekonom      
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Gunilla Bergstedt      
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  § 42 - 44 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson       
 Justerande   
  Gunilla Bergstedt       

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 § 42 
 
Nytt avgiftsförslag för service- och omvårdnadsavgifter inom socialtjänsten 

 

Birgitta Samuelsson, ekonom i socialtjänsten, förklarade hur det nya avgiftsförslaget för 
service- och omvårdnadsavgifter inom socialtjänsten fungerar. Delades ut protokoll från 
socialnämndens arbetsutskott 2013-01-07. 
 
När det gäller omvårdnadsavgift för särskilt boende gäller maxtaxa 1 780:- kr/månad för 
alla, även medföljande maka/make,  men utifrån det avgiftsutrymme som respektive 
make/maka har. 
 
Hemtjänst debiteras efter de antal timmar som varje person i ett hushåll har beviljats. 
Avgiften är 180 kr/timma för serviceinsatser och 80 kr/timma för omvårdnadsinsatser. 
Högsta avgift enligt maxtaxan är 1 780 kr/mån. 
 
Eventuellt bostadstillägg kommer att räknas in som inkomst. Hemsjukvården kommer 
att ingå i maxtaxan. 
 
Pensionärsrådet tycker att det är ett bra förslag som ger ett mer rättvist sätt att beräkna 
service- och omvårdnadsavgifter på. De anser också att det är viktigt att informationen 
går ut till alla berörda i god tid innan fakturan på nya avgiften går ut. 
………. 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 43 
 
Framtidens äldreomsorg 

 

Den 7 januari 2013 var sista dag för inlämnande av remissvar kring Framtidens äldre-
omsorg. Remissvaren lämnades ut som bilaga till protokollet. 
 
Styrgruppen för Framtidens äldreomsorg har träffats och gått igenom svaren. Bland an-
nat geografins betydelse och framtida behov av särkskilda boendeplatser diskuterades. 
Styrgruppen bestämde att arbetsutskottet skulle få ta del av remissvaren.  
 
Äldreomsorgen har lämnat ett alternativ förslag på fördelning av platser till trygghets-
boende, demensboende och vård- och omsorgsboende. Bilaga. 
 
Diskuterades i arbetsutskottet om skillnaderna i de olika boendeformerna trygghetsbo-
ende respektive seniorboende. 
 
Gunnar Lindberg och Agnetha Eriksson förklarade hur tidsplanen ser ut för beslut kring 
Framtidens äldreomsorg.  
Onsdag den 6 februari kl 13:00 inbjuds till ett extra förstärkt KPR där KPR och demens-
föreningen får tillfälle att träffa styrgruppen för Framtidens äldreomsorg. 
Ärendet kommer sen upp i KPR:s au den 21 februari och KPR den 7 mars. Socialnämn-
den tar sen beslut till förslag den 13 mars. Slutligen beslutar kommunfullmäktige om 
Framtidens äldreomsorg den 15 april. Sedan startar en process inför genomförandet av 
beslutet. 
 
Pensionärsföreningarna får tid att gå igenom alla remissvar för att sen på kommande 
KPR lämna sina synpunkter på förslaget till Framtidens äldreomsorg. 
……….  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 44 
 
Socialtjänstens uppdrag att spara 0,6 % 

 

Agnetha Eriksson informerade om uppdraget att spara 0,6 % jämt fördelat på social-
tjänsten avdelningar. För äldreomsorgens del blir det ett sparbeting på 2,04 milj kr. 
 
Äldreomsorgens förslag till besparing är att lägga ner avdelningen Hjortronmyren på 
Roknäsgården, vilket är en demensavdelning med 10 platser. Lägenheterna är i gamla 
delen, små och ligger inte i direkt anslutning till övriga Roknäsgården. Arbetsmiljöver-
ket har även anmärkt att toaletterna i denna del måste åtgärdas. 
……….   
 

   
 


