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Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09.30 – 11:15 

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

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avdelningschef 
Birgitta Bergman, sekr 
      
      
      
      
      
      Utses att justera JaanEric Lundqvist 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman § 45 - 50 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  JaanEric Lundqvist       

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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AU § 45 
 
Budget 

 

Gunnar Lindberg hänvisade till äldreomsorgens verksamhetsplan 2013 som innehåller 
den internbudget som ska gälla för 2013. Bilaga 1.  
 
Berättade bland annat om hemsjukvårdens vikariekostnad och materialkostnad som 
budgeterats upp med 1 milj kr och ökningen av hemtjänst som budgeterats upp med 0,5 
milj kr. När det gäller sparbetinget på 2 044 tkr pågår processen med genomförandet av 
stängning av demensavdelningen Hjortronmyren på Roknäsgården. 
 
Internbudgeten är så detaljerad att kostnader går att härleda i minsta detalj och är ett bra 
uppslagsverk för att ta reda på verksamheternas olika kostnader. 
………. 
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AU § 46 
 
Verksamhetsplanen 2013 

 

Äldreomsorgens verksamhetsplan 2013 är antagen av socialnämnden 2013-02-13.  
Bilaga 1. 
 
En noggrann genomgång kommer att lämnas på pensionärsrådet.  
………. 
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AU § 47 
 
Äldreveckan - Äldremässa 

 

Samvaron i centrala stan har kommit med förslag att anordna en mässa för äldre i cen-
trala Piteå. Mässan skulle genomföras under två dagar. Bilaga 2. 
 
Pensionärsrådet får förslaget att vara delaktiga i mässan. Kommunen kan bidra med 
pengar och med personal som planerar och genomför mässan. Pensionärsrådet får vara 
referensgrupp inför genomförandet. 
 
Pensionärsföreningarna får komma med förslag på hur man vill fördela året avsatta 
pengar för Äldreveckan. Agnetha Eriksson föreslog att mässan skulle kunna genomföras 
i anslutning till den 1 oktober som är FN:s nationella äldredag. 
 
Arbetsutskottet är positiva till förslaget. 
………. 
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AU § 48 
 
Lokaler för pensionärsföreningar 

 

Diskussioner har förts med fastighetskontoret kring hur man ska göra med de tomma 
lokaler och ytor som uppstår när köken stängs på de olika äldreboendena. 
 
Agnetha Eriksson och Gunnar Lindberg har därför börjat fundera på hur man skulle 
kunna nyttja lokalerna på bästa sätt. På exempelvis Österbo finns stora ytor som skulle 
kunna användas till samnyttjande för samvaroverksamhet och kontorslokaler för före-
ningslivet. Det skulle kunna vara ett uppslag för framtida diskussioner. 
………. 
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AU § 49 
 
Kommunens hemsida 

 

Förslag att gå igenom och visa kommunens hemsida på kommande pensionärsråd. Det 
kan vara bra både för att visa på hur sidorna är upplagda och för att ta del av synpunkter 
på det som finns på hemsidan. 
……….  
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AU § 50 
 
Övriga frågor 

 

Framtidens äldreomsorg 

 

Diskuterades kring förslaget att skriva pressmeddelande om Framtidens äldreomsorg 
och hur informationen ska genomföras. 
 
Arbetsutskottet kom fram till att pressmeddelandet borde skrivas efter att kommunfull-
mäktige har tagit beslut i ärendet. Ärendet tas i socialnämnden i mars och i kommun-
fullmäktige den 15 april. Beslut om vem som borde delta i presskonferensen får diskute-
ras på pensionärsrådet. 
………. 
 
Kontakta äldreomsorgen 

 

Agnetha Eriksson hade fått synpunkten att det borde var en telefoningång för den som 
vill vända sig till äldreomsorgen. 
Idag fungerar det så att en linje hålls öppen vardagar mellan kl 08:00 – 16:00. Den nås 
genom kommunens telefonväxel. Där kan man både få svar på frågor och upplysning 
om vem man kan prata med eller man kan lämna sitt telefonnummer för att bli uppringd 
senare. 
………. 
 
 

 

 

 


