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

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

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avdelningschef 
Birgitta Bergman, sekreterare 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera       
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman § 59 - 63 
 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 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 59 
 
Framtidens äldreomsorg 

 

Gunnar Lindberg informerade om äldreomsorgens förslag till projektorganisation för 
verkställande av ”Framtidens äldreomsorg”. Bilaga 1. 
 
Förklarade projektets olika delprojekt, hur projektorganisationen är uppbyggd, tidplan 
och hur samverkan ska ske. 
 
JaanEric Lundqvist undrade om det finns hjärtstartare på varje äldreboende. Gunnar 
Lindberg lovade titta på det och ta upp frågan till diskussion. 
 
Projektfrågor och vägvalsfrågor under genomförandet kommer att tas upp på  
pensionärsrådet. Alla möten kommer att protokollföras. Information om projektorgani-
sationen lämnas på pensionärsrådet. 
………. 
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AU § 60 
 
Äldremässan 

 

JaanEric Lundqvist redovisade från träffen den 14 juni där pensionärsföreningarna del-
tagit. Diskussion hade uppkommit kring hur valet att utställare hade gått till.  
 
Arbetsutskottet föreslår att någon som jobbar med projektet kommer på pensionärsrådet 
och informerar hur planeringen för Äldremässan fortlöper. 
……….  
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AU § 61 
 
Individuell biståndsbedömning 

 

Gunnar Lindberg delade ut tidskriften ”Krav på bemanning”. Gunnar föreslår att  
pensionärsrådet läser artiklarna, vilka belyser olika ingångar i frågan om individuell 
bedömning. Bilaga 2. 
 
Äldreomsorgen kommer att börja med individuell behovsbedömning av de som bor på 
boenden för dementa och har anställt tre biståndsbedömare för detta. 
………. 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 62 
 
Budget 

 

Socialnämndens budgetförslag skickades till kommunledningskontoret i våras. Period-
bokslut och årsprognos visar på drygt 19 milj kronor minus för socialtjänsten. Bilaga 3. 
 
Gunnar förklarade bilagan med periodens resultat och prognos för året. Äldreomsorgen 
går enligt prognosen drygt 2 milj kronor minus vilket innebär ca 0,5 % minus på den 
totala omsättningen. 
 
Den 30 september tas diskussionen om budget 2014 upp i kommunstyrelsen. 
………. 
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AU § 63 
 
Rapport från socialnämnden 

 

Agnetha Eriksson rapporterade från ärenden till socialnämnden. 
………. 


