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Plats och tid Mogården, onsdag 6 februari 2013, kl 13:00 - 15:00 
 
 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Ingrid Nyman, SKPF 
Gunilla Bergstedt, SPF 
Inger Lindström, PRO 
Staffan Edström, SPRF 
Majvor Sjölund, socialnämnden 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
Christer Lindström, teknik- och servicenämnden 
Annika Marklund, demensföreningen 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef 
Elisabet Berg, kommunstyrelsen 
Tommy Caesar, socialnämnden 
Peter Roslund, kommunalråd 
Birgitta Bergman, sekreterare 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Rune Öberg 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  § 63-66 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Rune Öberg       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet, extra  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
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KPR § 63 
 
Framtidens äldreomsorg 

 

Den 12 april 2012 anordnades en gemensam temadag för socialnämnden och kommun-
styrelsen. Där beslutades att tillsätta en beredningsgrupp. Gruppen har haft ett antal mö-
ten och studiebesök i de olika verksamheterna. Beredningsgruppen enades om ett för-
slag till Framtidens äldreomsorg. Bilaga 1a. 
 
Materialet har informerats och diskuterats i pensionärsrådet sedan maj 2012.  
I oktober 2012 gick förslaget ut på remiss till politiska partier inom kommunfullmäk-
tige, pensionärsföreningar, demensföreningen, fackliga organisationer och nämnder 
inom kommunen.  
Ett extra arbetsutskott hölls i september 2012. 
Remisstiden gick ut 2013-01-07. Remissvaren kom in och pensionärsrådet fick ta del av 
svaren i ett extra arbetsutskott 2013-01-14. Bilaga 1b, 1c. 
 
Synpunkter i pensionärsrådet har bland annat lett fram till revidering av tidigare förslag 
kring renodling av vård- och omsorgsboende och demensboende samt en tydligare 
skrivning om planering av ett nytt vård- och omsorgsboende.  Bilaga 1d. 
 
PRO uttrycker sig positiva till förslaget i sin helhet. Tycker det är bra att man renodlar 
så att dementa och inte dementa vårdas på olika avdelningar. Anser att det är viktigt att 
byggandet av nya boendet kommer igång. PRO har även tryckt på att avdelningar för 
både dementa och vård- och omsorgsboenden ska finnas kvar ute i byarna, men i olika 
delar av husen. 
 
SPF tycker att det är ett lovvärt initiativ. Ser också positivt på det nya förslaget till för-
delning av demensplatser och vård- och omsorgsplatser. Tycker det är viktigt att de som 
bor på vård- och omsorgsboende och är lite piggare får den stimulans de behöver. Är 
också positiv till trygghetsboenden med samvarolokaler i närheten. Korttidsverksamhet-
en behöver förstärkas.  Andra positiva delar är möjlighet till flytt till boendeform efter 
behov, att inte behöver flytta mot sin vilja och utbildning av personal inom demensvård. 
 
Christer Lindström, teknik- och servicekontoret, undrar kring hur tidplanen ska kunna 
hållas. Tycker att vissa delar behöver ytterligare analys. Menar att man kan använda 
utrymme i de boendekroppar som redan finns och analysera hur de kan användas. 
 
Elisabeth Berg uttrycker att det har varit intressant att vara med i arbetet och få en in-
blick i äldreomsorgens verksamheter. Är glad att förslaget fått så bra gehör och att 
grundtanken blivit så positivt bemött. 
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SKPF godkänner förslaget med de förändringar som gjorts. Menar att fördelningen av 
boendena bör ske utifrån att de ska vara ändmålsenligt utformade för sin verksamhet. 
Trycker på att en risk- och konsekvensanalys bör tas fram för såväl personal som bru-
kare. Det är även viktigt med kompetensutveckling av personalen. 
 
Tommy Ceasar delar Elisabeth Bergs åsikter att arbetet varit intressant. Menar även att 
det är viktigt att frigöra positiv energi kring exempelvis bemanning. Det är det individu-
ella behovet som ska styra, inte antal lägenheter. 
 
Annika Marklund, Demensföreningen, är också positiv till förslaget. Tycker att det är 
positivt att Mogården och Öjagården också renodlas som demensboenden. Har även 
tankar kring att man skulle kunna göra Munkberga till ett boende för yngre, fysiskt rör-
liga dementa.  
 
Pensionärsrådet och demensföreningen ställer sig alltså bakom det reviderade förslaget 
till Framtidens äldreomsorg. 
 
Tidplanen är att socialnämnden tar beslut i mars och sen ska det upp till kommunfull-
mäktige i april för beslut kring de investeringar som ingår i förslaget. 
 
Processen med hur själva genomförandet ska ske får äldreomsorgen jobba med. Föränd-
ringarna måste få ta den tid som behövs. 
………. 
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KPR § 64 
 
Förslag till ny taxa för service- och omvårdnadsavgifter inom socialtjänsten 

 
De riktlinjer som gäller för taxor inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden är 
krångliga med inkomstklasser och olika nivåer. De stämmer inte heller så bra med lag-
stiftningen för maxtaxa. Bilaga 2. 
 
Det nya förslaget ska ge en mer rättvis avgift och ska bli lättare att förstå för medborga-
ren. 
 
Taket för maxtaxan i särskilt boende är 1 780 kr/månad för 2013. 
Om man inte har råd betalar man bara för det avgiftsutrymme man har.  
 
Hemtjänstavgift debiteras utifrån antal timmar man får hjälp, enligt biståndsbeslut.  
180 kr/timme för serviceinsatser och 80 kr/timme för omvårdnadsinsatser. Högsta av-
gift/maxtaxa är 1 780 kr/månad.   
 
Pensionärsföreningarna tycker att det är ett rättvisare sätt att ta ut avgiften på. Menar 
också att det är viktigt att information om förändringen går ut till de som får ändrad av-
gift. Pensionärsrådet ställer sig bakom förslaget till ny taxa för service- och omvård-
nadsavgifter. 
………. 
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KPR § 65 
 
Övrig fråga 

En dag på Roknäsgården 

 

Inger Berglund, PRO, berättade om ett studiebesök på Roknäsgården. Hon ville som 
ledamot i KPR veta lite mer om hur en vanlig dag på ett vård- och omsorgsboende kan 
se ut. Det blev en intressant dag då hon fick följa med på de olika avdelningarna och ta 
del av både personalens arbete och de boendes vardag. Hon fick ställa frågor till perso-
nalen.  Hon fick uppleva hur personalen utan stress hjälpte de boende upp på morgonen, 
allt eftersom de vaknade och ville ha frukost.  Hon fick se hur de nya låsen fungerade, 
de alltför små toaletterna på Hjortronmyren och filmvisning på Samvaron där ett pro-
menadstråk gick mellan filmvisningen och publiken. Hon summerade dagen som en 
mycket intressant dag. 
………. 
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KPR § 66 
 
Övrig fråga 

Äldremässan 

 

I år är det dags igen för den återkommande Äldreveckan. Från Samvaron har kommit ett 
förslag till en Äldremässa på Folkets hus. Gunnar Lindberg undrade om pensionärsför-
eningarna är intresserade att vara med i den satsningen.  Påpekades att de boende i 
Långträsk och Gråträsk förmodligen inte åker ner till Piteå. Man kan då kanske lägga 
lite av pengarna för aktiviteter i Markbygden och lite till mässan. 
 
Pensionärsföreningarna föreslår att frågan tas upp på nästa pensionärsråd. 
………. 
 

 


