
 

PITEÅ KOMMUN    Sammanträdesprotokoll 
     Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådet  2013-08-29        1 (7) 
 
 

Plats och tid Norrgården, torsdag 29 augusti 2013, kl 13:00 – 15:30 

Beslutande Gösta Öhman, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Inger Berglund, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Ingrid Nyman, SKPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Staffan Edström, SPRF 
Mathias Thelin, socialnämnden 
Majvor Sjölund, socialnämnden 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
Heléne Lindbäck, kommunstyrelsen 
Christer Lindström, teknik- och servicenämnden 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef äldreomsorgen 
Eva Börjesson, verksamhetsområdeschef 
Anki Lidberg, projekt Äldremässan 
Birgitta Bergman, sekr 
 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera JaanEric Lundqvist 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman § 80 - 85 
 Ordförande   
  Gösta Öhman  
 Justerande   
  JaanEric Lundqvist       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
 
 

 
 

       
   Utdragsbestyrkande 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 80 
 
Val av ordförande för sammanträdet 
 
Då både ordförande och vice ordförande var frånvarande vid sammanträdet valdes 
Gösta Öhman till ordförande för mötet. JaanEric Lundqvist valdes till justerare. 
………. 
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KPR § 81 
 
Äldremässan ”Leva livet”  
 
Eva Börjesson, verksamhetsutvecklare gjorde en uppdatering av bakgrunden till anord-
nandet av en äldremässa i Piteå.  
 
Referensgruppen för mässan träffas nästa gång den 5/9. Då har man även inbjudit Jenny 
Axelsson från Kultur och Fritid. 
 
Anki Lidberg som jobbar med projektet berättade om de programpunker som är klara så 
här långt. Bussar kommer att gå från Arvidsjaur, Arjeplog och Älvsbyn.  
Några av dragplåstren är Henrik Ennart och Nisse Simonsson. Henrik är journalist och 
aktuell med boken Åldrandets gåta. Nisse Simonsson är en pensionerad hjärnkirurg, 
författare och en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Yoga, tango och modevisning är 
några andra programpunkter. Hänvisade även till kommunens hemsida där både Kultur 
och Fritid och Äldreomsorgen har länkar till information om mässan. 
 
Blev diskussion kring hur sponsring och utställningsplatser sökts och fördelats. Man har 
frågat många men inte alla och har velat ha en blandning av utställare. Lokalutrymmet 
är också begränsat och tillåter bara ett visst antal utställare. 
 
Pensionärsrådet tackar för informationen och ser fram mot en intressant mässa för seni-
orer i Piteå kommun.  
………. 
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KPR § 82 
 
Framtidens äldreomsorg 
 
Gunnar Lindberg föredrog ärendet och informerade hur verkställandet framskrider. 
Äldreomsorgen har tagit fram en projekt-, aktivitets- och tidsplan för genomförandet. 
Bilaga 1. 
 
Han berättade om projektets verksamhetsidé och uppdrag och förutsättningar.  
 
Lämnades svar på frågor som ställdes: Kyrkans verksamhet på Öjagården kan kanske 
fortsätta tillsammans med samvaroverksamheten i matsalen. Upprustning av de tom-
hållna lägenheterna kan påbörjas allt eftersom lägenheterna töms.  
 
Information om hur projektet fortskrider kommer att tas upp som en punkt vid varje 
pensionärsråd. Förslag att dessutom hålla separata träffar med demensföreningen. 
 
På arbetsutskottet lyftes frågan om det finns hjärtstartare på vård- och omsorgsboenden. 
Hjärtstartare finns inte på våra äldreboenden. Detta är en fråga för kommunens säker-
hetsgrupp och kommer att behandlas där.  
………. 
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KPR § 83 
 
Individuell bedömning 
 
Socialstyrelsen har kommit med nya föreskrifter om biståndsbedömning för personer 
med demenssjukdom som bor i särskilda boenden. Bedömning ska göras i samband med 
beslut om särskilt boende, omprövning inom 7 veckor och sen omprövning minst 1 
gång/år. Den som ska utföra biståndsbedömningen ska ha socionomutbildning. 
 
Äldreomsorgen har startat upp organisationen som ska klara detta. Pilotstudie har gjorts 
i några boenden där man använt bedömningsskalan ICF.  
 
Tidningen Äldreomsorg med temanummer ”Krav på bemanning” delades ut. Bilaga 2. 
………. 
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KPR § 84 
 
Budget 
 
Socialtjänstens periodbokslut och årsprognos 2013 gicks igenom. Bilaga 3. 
 
Majvor Sjölund berättade att budgetarbetet pågår för fullt och beslutas i kommunstyrel-
sen 16 oktober och kommunfullmäktige den 18 november. Efter det vet socialnämnden 
vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för nämndens verksamhet 2014.  
………. 
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KPR § 85 
 
Ledsagarservice 
 
Äldreomsorgen har svårt att hitta personer som vill ställa upp som ledsagare.   
 
Äldreomsorgen vänder sig därför till pensionärsrådet för att få ut informationen via 
pensionärsföreningarna om behovet av fler som kan ställa upp. Bilaga 4. 
 
För att kunna ställa upp som ledsagare krävs ingen särskild utbildning. Man kan vara 
ung eller gammal. Alla behövs. 
 
Pensionärsrådet tar med sig uppdraget. 
……….  
 
   
 
 
 


