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Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 08:30 – 11:00 

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       
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman § 51 - 58 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Gösta Öhman       

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 
    
    



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott 2013-05-08 2 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 51 
 
Ändring av måltidsavgifter 

 

Teknik- och servicenämnden har tagit fram ett förslag till nya måltidsavgifter som ska 
gälla från och med 1 februari 2014. Bilaga 1a.  
Tidplan för beslut delades ut. Bilaga 1b. 
 
SPF Häggen lämnade in en skrivelse där det protesterar mot höjningen. Bilaga 1c. 
 
Pensionärsföreningarna diskuterade och hade synpunkter på höjningen. Efterlyser in-
formation om vad som ligger bakom kostnadsökningen och vad som ingår i kostnader-
na. Hur stora portioner äter de äldre? Hur mycket måste kastas? De som bor i vård- och 
omsorgsboenden har ingen valmöjlighet. Efterlyser också bättre dialog mellan  
pensionärsrådet och teknik- och servicekontoret. Diskuterar även kring den avvikelse-
hantering som förs och redovisas regelbundet i socialnämnden. Vad görs i teknik- och 
servicenämnden med avvikelserna? 
 
Pensionärsföreningarna i arbetsutskottet säger nej till höjningen och kommer att ställa 
sig bakom en gemensam skrivelse som skickas direkt till teknik- och servicenämnden. 
Diskussionen får fortsätta på pensionärsrådet. 
………. 
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AU § 52 
 
Äldreomsorgens årsredovisning 2013 

 

Gunnar Lindberg berättade kort om några delar av äldreomsorgens årsredovisning för 
2013. Bilaga 2. 
 
Bland annat visade han på jämförelsen av verksamheten med andra kommuner. Han 
berörde även den ofta jämförda standardkostnaden som berör kostnadsutjämningssy-
stemet mellan kommuner.  
 
Mer detaljerad information lämnas på pensionärsrådet. 
………. 
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AU § 53 
 
Förändringen av avgifter för hemtjänst   

 

Några exempel på avgiftsförändringar delades ut. Bilaga 3. 
 
Exemplen visar på hur de nya avgiftsreglerna slår. Visar både på hur avgiftsbeslut och 
hur en faktura kan se ut. Ingamay Lundberg kommer på pensionärsrådet och förklara 
och svara på frågor. 
………. 
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AU § 54 
 
Föreningsbidrag 2013 

 

Ansökningstiden gick ut den 30 april och 15 pensionärsföreningar har kommit in med 
ansökan om föreningsbidrag för 2013. Bilaga 4. 
 
Föreningsbidraget utgår med ett grundbidrag, ett administrativt stöd och ett aktivt stöd 
per medlem. Äldreomsorgens anslag för föreningsbidrag är totalt 138 300 kr att föredela 
ut på pensionärsföreningar verksamma i Piteå kommun. 
………. 
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AU § 55 
 
Fördelning av kommunala engångsbelopp i äldreomsorgen 2013 

 

Kommunfullmäktige har beviljat socialnämnden 3 miljoner kronor från AFA försäk-
ringsmedel. Av dessa pengar fördelar socialnämnden 1,6 miljoner kronor till äldre-
omsorgens verksamhet. Bilaga 5. 
 
Förslaget är att det ska användas till aktiviteter, utevistelse och kulturarrangemang på 
vård- och omsorgsboende, till finansiering av demensvårdsutvecklare och till den plane-
rade Äldremässan. 
……….  
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AU § 56 
 
Projektet AGE (aktivt åldrande) 

 

Kultur och fritid har startat upp EU-projektet AGE (aktivt åldrande) och vill informera 
pensionärsrådet om detta. 
 
Jenny Axelsson inbjuds att informera om detta projekt på pensionärsrådet den 15 maj. 
………. 
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AU § 57 
 
Service i byarna 

 

På tidigare pensionärsråd kom frågan upp kring hur det fungerar med matservice, trygg-
hetslarm, hemsjukvård nattetid ute i byarna. 
 
Ellenor Sundström kommer på pensionärsrådet och berättar hur detta fungerar. 
………. 
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AU § 58 
 
Rapporter 

 
Hörslingor 
Agnetha Eriksson informerade om modernisering och uppdatering av hörslingor i vård- 
och omsorgsboenden. 250 000 kr avsätts från 2013 års ospecificerade investeringsram 
för detta ändamål. 
 
Anhörigprojektet 
Demensföreningen har lämnat in en delredovisning av anhörigprojektet. Pengar finns 
kvar och projektet fortsätter därför under 2013. 
 
Medborgarförslag om möblerade rum vid palliativ vård 
Denna möjlighet finns redan på alla vård- och omsorgsboenden och kan ställas i ordning 
vid behov. 
………. 
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AU § 58 
 
Övriga frågor 

 

Senior Alert  

Kvalitetsregistret Senior Alert avslutas eftersom datainspektionen påpekat att det är 
olagligt att registrera personer utan godkännande. Arbetssättet med att förebygga fall, 
nutrition m m ändras däremot inte men rapporteras inte i kvalitetsregistret. Det rapporte-
ras däremot i verksamhetssystemet. 
 
Handikapphjälpmedel 

Gunilla Bergstedt är med i länspensionärsrådet. Där behandlades en fråga som gällde 
handikapphjälpmedel och hur ansvaret är fördelat mellan landstinget och de olika kom-
munerna i länet. Gunnar Lindberg informerade om att detta är uppgjort med landstinget 
för Piteås del. Hjälpmedlen levereras till lasarettet där vi får hämta ut dem. Vi leasar 
hjälpmedel och är med i databasen för beställningar. 
………. 
 
 
 
 
 
 


