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Plats och tid Österbo, kl 13:00 – 16:00 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
Marianne Lindberg, SKPF 
Ingrid Nyman, SKPF 
Gunilla Bergstedt, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Inge Stålnacke, SPRF 
Mayvor Ekberg, socialnämnden 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
Heléne Lindbäck, kommunstyrelsen      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Eva Börjesson-Öhman, verksamhetsutvecklare 
Birgitta Bergman, sekr 
 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera       
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman § 67 - 72 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Gösta Öhman       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
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KPR § 67 
 
Budget och verksamhetsplan 2013 
 
Eva Börjesson-Öhman, verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen och Agnetha Eriksson 
redovisade och förklarade äldreomsorgens budget och verksamhetsplan för år 2013. 
Bilaga 1. 
 
Visade framför allt på ändringarna i verksamhetsplanen. Bland annat berättade de om de 
lokala värdighetsgarantier som socialnämnden beslutat om. Under rubriken ”Uppdrag, 
utveckling och förändring” togs de olika uppdragen upp med aktiviteter, åtgärder och 
konsekvenser. 
 
Vid presentationen av nattpatrullen som flyttas ihop med hemsjukvårdens kvälls- och 
nattpatrull, kom frågan upp hur det blir med Markbygden och ytterområdena.  Har man 
tillgång till hemsjukvårdens jourverksamhet där också. Kan man utöka den cirkel som 
har tillgång till kommunens nattpatrull? Får återkomma med svar på dessa frågor.  
 
Vid punkten kring munhälsa kom frågan om vad man gör när vårdtagaren inte vill 
öppna munnen.  Fick förklaringen att man nu ska ha fokus på att utveckla metoder och 
handlingsplan och satsa på utbildning för att upprätthålla bättre munstatus hos vårdta-
garna. 
 
Korgbeslut var en av punkterna som förklarades lite närmare. 
 
Vid presentationen av neddragning av platser på Roknäsgården och den oro det medför 
för personalen pekades på att ingen personal kommer att sägas upp. 
 
Ställdes även en fråga om hur matservicen fungerar ute i byarna. Äldreomsorgen får 
även återkomma med mer detaljerat svar på den frågan. 
………. 
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KPR § 68 
 
Tidsplan för förslag till ny måltidstaxa för 2014  
 
Fastighets- och servicekontoret har lämnat en tidplan inför arbetet med förslag till mål-
tidsavgifter 2014. Bilaga 2 
 
Tidplanen stämde inte ihop med pensionärsrådets planerade sammanträden. Detta ledde 
till diskussion kring om det var pensionärsrådet som skulle flyttas eller om fastighets- 
och servicenämnden skulle kunna ta beslut om taxor i juni. 
 
Pensionärsrådet beslutade ändå att flytta sammanträdet 30/5 till den 15/5 kl 13:00 i stäl-
let. KPR:s arbetsutskott den 16/5 flyttas också. Datum för au meddelas senare. 
………. 
  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådet 2013-03-07 4 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 69 
 
Pressmeddelande – Framtidens äldreomsorg 
 
Pensionärsrådet får frågan om hur man ska gå ut med information och genomföra 
pressmeddelandet när både socialnämnd och kommunfullmäktige har tagit beslut i frå-
gan. Kommunfullmäktige tar beslut kring Framtidens äldreomsorg den 15 april 2013. 
 
Pensionärsrådet föreslår att pensionärsföreningarna i KPR:s arbetskutskott ska närvara. 
Detaljerna kring detta får bestämmas senare. 
………. 
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KPR § 70 
 
Äldreveckan – Äldremässa 
 
Finns ett förslag om att genomföra en Äldremässa i centrala Piteå där även pensionärs-
rådet genom Äldreveckan skulle kunna vara delaktig. Bilaga 3. 
 
Mässan skulle genomföras under två dagar centralt i Piteå. Den ska erbjuda olika aktivi-
teter och erbjudanden för målgruppen äldre. Man ska erbjuda gratis entré till mässan.  
Datum föreslås till omkring den 1 oktober som är den internationella äldredagen. 
 
Pensionärsföreningarna menar att det är ett bra förslag. Tycker även att en del av tidi-
gare satsningar på Äldreveckan har varit bra och kan kanske genomföras även i år. Till 
exempel tårtkalas på vård- och omsorgsboenden och aktiviteter i Markbygden. 
 
Pensionärsrådet vill vara med som referensgrupp i planeringen av Äldremässan. 
………. 
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KPR § 71 
 
Övrig fråga 
AFA-pengar 
 
Agnetha Eriksson informerade om att Kommunstyrelsen föreslår en överföring av 
pengar till socialnämnden genom att 3 milj kronor överförs från AFA pensionsförsäk-
ringar. Pengarna ska kunna användas som guldkant i verksamheten och delas mellan 
äldreomsorg och Stöd och omsorg.  
………. 
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KPR § 72 
 
Användning av tomma lokaler 
 
Diskuteras ett förslag att använda de tomma lokaler som uppstår i och med de föränd-
ringar som blir om Kärnhusets verksamhet flyttas. Även Österbo matsal och samlings-
rum skulle kunna användas. Lokalerna skulle kunna användas av pensionärs- och han-
dikappföreningar. 
 
Pensionärsföreningarna känner sig positiva till idén. Upplever att det är brist på stora 
lokaler som föreningarna kan använda till en vettig kostnad. De undrade vad kostnaden 
för att genomföra allt detta skulle bli. Hyran för föreningarna får inte bli för hög.  
Tyckte även att det skulle vara positivt för att kunna samverka med varandra. Skulle 
kunna användas för utbildning, temakvällar m m. 
 
Agnetha Eriksson menar att pensionärsrådet får fortsätta vara med i tankarna kring 
denna vision. 
………. 
 
 
 
 
 
 
 
 


