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

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
Marianne Lindberg, SKPF 
Inger Ingesson, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Inge Stålnacke, SPRF 
Majvor Sjölund, socialnämnden – kl 14:20 
Lage Hortlund, kommunstyrelsen 
Christer Lindström, teknik- och servicenämnden      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Eva Börjesson, verksamhetsutvecklare 
Ellenor Sundström, verksamhetsområdeschef 
Birgitta Bergman, sekreterare 
Ingamay Lundberg, handläggare avgifter, § 73 
Jenny Axelsson, verksamhetsutvecklare, Kultur och fritid, § 75 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Inger Berglund 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  § 73 - 79 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Inger Berglund       

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 § 73 
 
Ändring av avgifter för hemtjänst och boende 

 

Ingamay Lundberg, avgiftshandläggare i socialtjänsten, berättade om det nya sättet att 
beräkna avgiften för de som har hemtjänst eller bor i vård- och omsorgsboenden. Hon 
visade med några exempel hur en avgiftsberäkning och faktura kan se ut. Bilaga 1. 
 
Vissa inkomstuppgifter samlas in via Försäkringskassan, andra via inkomstredovisning 
som ska skickas in av omsorgstagaren. Bostadstillägg söks via Pensionsmyndigheten. 
Därefter kan beräkning av avgiften göras. 
 
Ändringen fr o m mars 2013 innebär att hemtjänsten debiteras med timtaxa 180 kr/tim 
för social service och 80 kr/tim för omsorg. För makar beräknas avgiften för varje en-
skild person. Man betalar för det avgiftsutrymme man har efter att avdrag gjorts för det 
minibelopp som ska räcka till bland annat livsmedel, kläder, medicin och hälso- o sjuk-
vård. Maxtaxa som kan tas ut är 1 780 kr/månad. 
 
För de som bor i vård- och omsorgsboende gäller samma sätt att beräkna avgiften men 
där betalas först hyra och måltidskort och det som blir över när minibeloppet dragits 
bort tas ut som omvårdnadsavgift. Maxtaxa är 1 780 kr/månad. 
 
Pensionärsrådet tackar för informationen. 
……….   
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KPR § 74 
 
Teknik- och servicenämnden har tagit fram ett förslag till nya måltidsavgifter 

 

I samband med budetarbetet inför år 2014 har teknik- och servicenämnden tagit fram ett 
förslag till nya måltidsavgifter. Bilaga 2a. 
 
Förslaget skickades ut till pensionärsföreningarna direkt när det kommit socialtjänsten 
till del. Tidsplanen gjorde att pensionärsrådet fick tidigarelägga sitt sammanträde. Soci-
alnämnden inväntar pensionärsrådets synpunkter innan de lämnar sitt yttrande. 
 
Christer Lindström förklarar att kostnaden beräknas efter en schablon för skola och 
äldreomsorg. Förslaget innebär en höjning av kostnadstäckningsgraden till 97 %.  Rikt-
linjerna från kommunfullmäktige är full kostnadstäckning för maten. 
Christer Lindström förklarar att lönerna har ökat och matpriserna har gått upp. När det 
gäller storköksmodellen har man fått den utgiftsminskning man önskat. Man har jobbat 
med upphandlingarna för att få ner priserna. Tycker att det är bättre att alla i pensionärs-
rådet får information än att några i ett matråd får det. 
 
Synpunkter från pensionärsföreningarna under sammanträdet; 
 Pensionärsföreningarna i KPR måste få information för att kunna sprida den vidare 

till sina medlemmar. För kort tid för föreningarna att ta reda på vad medlemmarna 
tycker. 

 Är schablonerna rätt? De äldre äter ofta små portioner. 
 Matpriserna har höjts ungefär 50 % på sju år. 
 Den nya matorganisationen skulle ge lägre kostnader med centrala kök. Vad har bli-

vit billigare? Var har man sparat in pengar? Hur många portioner tidigare och nu? 
Har man uppnått målen? Vill ha mer detaljerat svar. 

 Kan man göra bättre upphandlingar med mera närodlat? 

 Vill ha en uppställning på kostnaderna för maten. Hur är kostnaderna fördelade? Ef-
terlyser bättre underlag att ta ställning till. 

 
SPF har lämnat in en skrivelse med synpunkter till socialnämnden. Bilaga 2b. 
Pensionärsföreningarna i rådet har även skickat in en gemensam skrivelse till Teknik- 
och servicenämnden. Bilaga 2c.  
 
Pensionärsrådet vill veta hur man räknar ut kostnadstäckningsgraden och vad kostna-
derna är i detalj för maten som levereras till äldre. Pensionärsrådet vill därför få en åter-
koppling i denna fråga. 
………. 
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KPR § 75 
 
EU-projektet AGE (aktivt åldrande) 

 

Projektet AGE är ett EU-projekt som pågår 20130201 – 20150131. Det är ett samarbete 
mellan åtta kommuner från sex olika EU-länder. Syftet är att förbättra och utveckla del-
tagandet av äldre i samhällslivet. Bilaga 3. 
 
Jenny Axelsson, verksamhetsutvecklare på Kultur och fritid, jobbar med detta projekt 
och informerade och visade bilder från redan genomförda konferenser. 
 
Pensionärsrådet tycker att det är ett intressant projekt och kommer att fortlöpande få 
rapport hur projektet fortlöper. Om intresse finns kan någon från pensionärsorganisat-
ionerna få följa med på någon internationell konferens. 
……….  
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KPR § 76 
 
Äldreomsorgens årsredovisning 2012 

 

Eva Börjesson, verksamhetsutvecklare och Ellenor Sundström, verksamhetsområdes-
chef för hemtjänsten, förklarade resultatet för äldreomsorgen 2012. Bilaga 4. 
 
Årsredovisningen visar detaljerat hur äldreomsorgen bedriver sin verksamhet och kost-
naderna för detta. Jämförelser görs tre år bakåt i tiden för att kunna se hur verksamheten 
utvecklats.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att äldreomsorgens verksamhet kostar brutto 405 milj 
kronor, ca 1,1 milj kr/dag. En plats på vård- och omsorgsboende kostar i snitt ca 1 200 
kr/dag.  En ny hemtjänstorganisation startade under våren 2012 som innebar en uppdel-
ning mellan biståndshandläggning och arbetsledning. Arbetet med värdegrundsfrågor 
påbörjades. 
 
Möjlighet fanns att ställa frågor på innehållet. 
 
Pensionärsrådet lägger årsredovisningen till handlingarna. 
………. 
  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådet 2013-05-15 6 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 77 
 
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. 
 
Pengarna fördelas enligt pensionärsrådets synpunkter till aktiviteter, utevistelse och kul-
turarrangemang på vård- och omsorgsboende, till finansiering av demensvårdsutveck-
lare och till den planerade Äldremässan. 
……….                                                                                                                                                                                                            
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KPR § 78 
 
Föreningsbidrag 2013 

 

Ansökningstiden för föreningsbidrag 2013 har gått ut och 15 föreningar har kommit in 
med ansökningar om bidrag. Bilaga 6. 
 
Föreningsbidrag 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.  
 
Det aktiva stödet ska maximalt utgå med 19,60 kr/medlem. För att klara budget för 2013 
måste det aktiva stödet i föreningsbidraget minskas till 17,15 kr/medlem vilket blir 2,45 
kr mindre/medlem. 
………. 
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KPR § 79 
 
Information om service ute i byarna 

 

På tidigare pensionärsråd har frågan om hur hemsjukvården fungerar ute i byarna kom-
mit upp.  
 
Hemsjukvården dag och natt fungerar över hela kommunen. 
………. 
 
 

 

 

 


