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Plats och tid Mogårdens samlingssal, torsdag 28 november 2013, kl 12:00 – 15:40 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Ingrid Nyman, SKPF 
Gunilla Bergstedt, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Inge Stålnacke, SPRF 
Mathias Thelin, Socialnämnden 
Mayvor Ekberg, Socialnämnden 
Rune Berglund, Kommunstyrelsen 
Lage Hortlund, Kommunstyrelsen 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef äldreomsorgen 
Birgitta Bergman, sekr 
Irene Lundqvist, MAS, § 86 
Eva Börjesson Öhman, verksamhetsutvecklare äo § 86 
Lars-Gunnar Bergman, utredare, § 87  
Eva Johansson, verksamhetsutvecklare § 87 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Ingrid Nyman, SKPF 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 86 - 95      

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Ingrid Nyman            

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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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 86 
 
Läkemedelsbehandling av äldre i Piteå 
 
En skrivelse som gäller läkemedelsanvändningen bland personer 80 år och äldre har 
lämnats till kommunstyrelsen från företrädare för PRO och SPF. Gunilla Bergstedt ville 
att denna skrivelse även skulle tas upp på kommunala pensionärsrådet. Skrivelsen dela-
des ut på sammanträdet. Bilaga 1a.  
 
PRO, SPF och Apoteket AB driver tillsammans projektet ”Koll på läkemedel” och har 
sammanställt uppgifter kring läkemedelsanvändningen i kommunerna. Resultatet följs 
årligen upp med hjälp av socialstyrelsens läkemedelsregister och kan redovisas på 
kommunnivå. 
 
Irene Lundkvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Eva Börjesson Öman, verksam-
hetsutvecklare i äldreomsorgen informerade kring läkemedelsbehandling av äldre i Piteå 
kommun. De berättade med hjälp av ett bildspel om hur läkemedelshanteringen följs 
upp i kommunen. Bildspelet går som bilaga till ärendet och kan fås i pappersformat eller 
digitalt om önskemål finns. Bilaga 1b. 
 
Visade statistik på hur användningen av läkemedel ser ut på vård- och omsorgsboenden. 
Vecka 47 o 48 varje år görs en avstämning av läkemedelsanvändningen. Detta samman-
ställs och redovisas för socialnämnden och ute i verksamheterna. 
 
År 2012 gjordes en revision gällande uppföljning av läkemedelsanvändningen vid sär-
skilda boenden för äldre. Det resulterade i rekommendationer för hur socialnämnden bör 
jobba i frågan. Uppdraget från socialnämnden i verksamhetsplan 2013 är att öka förut-
sättningarna för en reducerad läkemedelsanvändning. Äldreomsorgen arbetar vidare 
med aktiviteter och åtgärder för minskat användande av läkemedel där samarbetet med 
landstinget är viktig. Andra åtgärder är gemensamma utbildningsinsatser och att belysa 
alternativ till läkemedelsbehandling. För att förbättra läkemedelsgenomgångar är en 
kommunapotekare anställd. 
………. 
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KPR § 87 
 
Framtidens äldreomsorg 
 
Gunnar Lindberg, Lars-Gunnar Bergman och Eva Johansson informerade om hur pro-
jektet Framtidens äldreomsorg fortskrider. Ett bildspel visades och kan skickas ut på 
papper eller digitalt om ledamöterna vill informera i sina pensionärsföreningar.  
Bilaga 2. 
 
De berättade kort om beslutet men även vad som har hänt så här långt i de 10 delpro-
jekten som berör verkställigheten.  
 
Arbetet med programhandling och verksamhetsinnehåll för nytt äldrecentrum har star-
tat.   
 
Översyn och omställning av lägenheter till trygghetsboende och renodlade demensplat-
ser pågår. De boende erbjuds flytt till boendeform som motsvarar behovet, demensbo-
ende eller trygghetsboende med hemtjänst. Ingen ska behöva flytta mot sin vilja men 
säger ifrån sig beslutet om vård- och omsorgsboende om de vill bo kvar. 
Eva Johansson har jobbat med konverteringen av vård- och omsorgsboende till trygg-
hetsboende.  Hon har träffat de boende, deras anhöriga och personal för att ge alternativ 
till dem som har bott på avdelningar som förändras. De som har velat flytta till annat 
område har fått hjälp med detta av kommunen. Hon gav några exempel på de val som 
gjorts. 
 
Planering för samvaron i Öjebyn och Hortlax pågår. Man planerar för riktad kompe-
tensutveckling inom demensvård/somatisk vård. När det gäller personalfrågor har 
många redan bytt arbetsplats, nattpersonalen vet var de kommer att jobba framöver och 
övertaliga får jobb i övertalighetspoolen. Alla har fått sitt förstahandsval när det gäller 
vilket geografiskt område de vill jobba i. 
 
Pengar har begärts till investeringar i nytt Äldrecentrer, projektering av nytt äldrebo-
ende, omställningskostnader och renovering av trygghetsboendelägenheter. 
 
Information om Framtidens äldreomsorg lämnades på Seniormässan och kommer även 
att lämnas på medborgarplatsen i Gallerian lördag den 14 december. Projektet rullar på 
och pensionärsrådet kommer att få lägesrapport vid varje sammanträde. 
………. 
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KPR § 88 
 
Budget 
 
Kommunstyrelsen fastställde budget för 2014 i november. Äldreomsorgens driftbudget 
innebär en ramökning med 2,4 milj kronor och det ska gå till ökad myndighetsutövning.  
 
När det gäller investeringar fick äldreomsorgen de pengar som de äskat och de ska för-
delas till projektering av Äldrecenter, carportar till hemtjänsten, utemiljöer på boendena. 
Trygghetslarmen ska ändras från analoga till digitala och larmanläggningarna på åtta 
boenden måste bytas ut för att de är för gamla. 
………. 
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KPR § 89 
 
Information om riktlinjer för färdtjänst 
 
Riktlinjerna för färdtjänst har kompletterats med bestämmelsen om medresenär. Den 
färdtjänstberättigade får ta med sig en eller flera medresenärer i mån av plats. Medrese-
nären betalar då samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. Bilaga 3. 
 
En annan förändring är att färdtjänstkorten försvinner. Den färdtjänstberättigade behö-
ver endast kunna legitimera sig. 
………. 
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KPR § 90 
 
Kvalitetsenkäter 2013 
 
Gunnar Lindberg visade resultatet från den enkätundersökning som lämnats ut till om-
sorgstagare, anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgens olika verksamheter. 
Bilaga 4. 
 
Enkätundersökningarna har gjorts under många år. Årets resultat visar fortsatta höga 
värden men något lägre än tidigare år. Mest nöjd är man i korttidsverksamhet och dag-
verksamhet sedan kommer hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. 
………. 
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KPR § 91 
 
Summering av Seniormässan 2013 
 
Arrangörerna och referensgruppen i Seniormässan har träffats och summerat ihop ge-
nomförandet av mässan 2013. 
 
JaanEric Lundqvist var väldigt nöjd med arrangemanget. Enkäter som lämnats ut visade 
också att besökarna varit nöjda. Det var cirka 3 500 personer som besökte mässan. Det 
fungerade bra även om det var trångt och svårt att höra vid föreläsningarna i stora salen. 
Ville gärna att det skulle återkomma men kanske genom någon annan arrangör, t ex 
Nolia. De äldre borde vara en intressant och stor målgrupp att satsa på. Man var lite 
besviken att inte Piteå-Tidningen skrev mer om arrangemanget. 
 
Gunilla Bergstedt tyckte det blev en bra samlingspunkt för kommunens äldre. Gav ett 
gott betyg och tyckte det var fina föreläsningar. 
 
Gösta Öhman som också varit med i planeringsgruppen tyckte att det var ett bra ar-
rangemang och att det gett bra kunskap om det ska arrangeras någon fler gång. 
 
Samtliga ville ge en eloge till de som jobbat med Seniormässan och gjort den till en bra 
samlingspunkt för alla äldre i kommunen. 
………. 
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KPR § 92 
 
Sammanträdesdagar 2014 
 
Pensionärsrådet beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 2014. Bilaga 5. 
 
Arbetsutskottet  Pensionärsrådet 
 
Torsd 20 feb 2014, kl 09:30 Torsd 6 mar 2014, kl 13:00 
Torsd 24 apr 2014, kl 09:30 Torsd 15 maj 2014, kl 13:00 
Torsd 14 aug 2014, kl 09:30 Torsd 28 aug 2014, kl 13:00 
Torsd 13 nov 2014, kl 09:30 Torsd 27 nov 2014, kl 13:00 
………. 
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KPR § 93 
 
Friskvård för äldre 
 
JaanEric Lundqvist tog upp frågan på arbetsutskottet om möjligheten till friskvård för 
äldre. Priserna för årskort i de olika träningslokalerna har stigit för varje år. Det har bli-
vit dyrt för pensionärerna. Han undrar därför om KPR kunde jobba för möjligheten att 
få någon form av subvention så att pensionärerna tycker sig kunna fortsätta träna för att 
hålla sig i form. 
 
Pensionärsrådet beslutar att skicka denna fråga vidare till Folkhälsorådet. 
………. 
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KPR § 94 
 
LOV – Lagen om valfrihet 
 
Frågan om LOV – Lagen om valfrihet har utretts i Piteå kommun. Utredningen har pre-
centrerats och Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta beslut om detta. Efter 
ett antal synpunkter och diskussioner där åsikterna gick lite åt olika håll enades man om 
att detta är en ideologisk fråga där politiken måste ta ett slutligt beslut. 
………. 
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KPR § 95 
 
Övrig fråga 
Hörslingor i vård- och omsorgsboenden 
 
De hörslingor som funnits i vård- och omsorgsboenden fungerade dåligt. Nya hörslingor 
beställdes och är nu installerade på alla boenden. 
………. 
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  


