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Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 – 11:30 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Gösta Öhman, PRO 
Inge Stålnacke, SPRF 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Lotta Johansson, ekonom Teknik- o servicekontoret 
Gunnar Lindberg, avd chef 
Birgitta Bergman, sekr 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera JaanEric Lundqvist 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 79 - 87 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  JaanEric Lundqvist            

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådets au  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       
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för protokollet 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 79 
 
Måltidsavgifter 2015 
 
Ann-Charlotte Johansson, controller på fastighets- och servicekontoret, förklarade för-
slaget till den nya måltidstaxan för 2015. Tidplan för förändring av måltidsavgifter bi-
fogas. Bilaga 1a. 
 
Förslaget innebär en ökning med 53 kr till 3 688 kr/månad, vilket innebär 95 % kost-
nadstäckning. För att få fram kostnadstäckning har de räknat hur många portioner som 
levererats och vad det kostar att kommunen att producera mat. De har även undersökt 
måltidsavgiften i andra kommuner och deras kostnadstäckningsgrad. Dessa uppgifter 
bifogas protokollet. Bilaga 1b, 1c. 
 
Pensionärsföreningarna konstaterar att Piteå har högre måltidsavgift än andra kommu-
ner. De konstaterar att för pensionären är det den slutliga avgiften som har betydelse för 
den enskilde. Diskuterade även den process som varit med att genomföra den nya orga-
nisationen. 
………. 
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AU § 80 
 
Budget 2015 
 
Agnetha Eriksson förklarade att budgetarbetet påbörjas nu. Riktlinjerna är en oföränd-
rad budget 2015. Äldreomsorgen har lagt förslag till investeringar som ska beredas poli-
tiskt och tas upp till beslut i socialnämnden i maj. Förslag till budget skickas ut med 
pensionärsrådets handlingar. 
………. 
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AU § 81 
 
Äldreomsorgens årsredovisning 2014 
 
Årsredovisningen kommer att förklaras i detalj på pensionärsrådet. Bilaga 2. 
………. 
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AU § 82 
 
Framtidens äldreomsorg 
 
Gunnar Lindberg redogjorde för läget i Framtidens äldreomsorg. Berättade om diskuss-
ioner kring nya Äldrecentrat och läget kring trygghetsboendet på Öjagården och Hort-
laxgården. 
 
Framkom lite olika synpunkten som att man tvingas flytta till stan för att det inte finns 
lägenheter i ytterområdena men även åsikten att man som pensionär vill flytta in till stan 
för att ha nära till allt. 
………. 
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AU § 83 
 
Rätten till parboende för äldre i alla former av särskilda boenden 
 
Socialnämnden har fattat ett beslut om att biståndshandläggare kan besluta om förtur i 
trygghetsbostad om den ene har beslut om särskilt boende och den andre kan bo i trygg-
hetsboende när denna boendeform finns i samma fastighet. Bilaga 3. 
………. 
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AU § 84 
 
Anhörigstöd 
 
Agnetha Eriksson informerade om kommunens satsningar på anhörigstöd. Regeringen 
avsatte pengar där den första delen skulle gå speciellt till anhörigstöd. Revisorerna har 
granskat verksamheten och kommit med anmärkningar på hur kommunen hanterar an-
hörigstödet.  
 
Socialtjänsten ska därför ta fram mål och riktlinjer för anhörigstödets utformning. 
Kommunen har verksamheter för att stödja anhöriga men informationen om vad som 
finns når kanske inte ut till de som behöver veta detta. 
 
Socialnämnden föreslår därför bland annat att man sätter in två lotsar som kan berätta 
om vilket stöd man kan få och hur man kommer i kontakt med olika verksamheter. 
Kommunens växel kopplar direkt vidare till rätt person om man redan vet vem man ska 
prata med men kan även koppla vidare till lotsarna om man inte alls känner till vilket 
stöd man kan få från kommunen. 
………. 
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AU § 85 
 
AFA-pengar 
 
Piteå kommun har fått en återbetalning av inbetalda medel från AFA-försäkringar. 
735 000 kr av tidigare utfördelade pengar har överförts till 2014. För 2014 biviljas dess-
utom 1 000 000 kr till Guldkantsprojekt. 80 000 kr föreslås gå till guldkantsprojekt på 
Samvaron i de olika områdena i kommunen.  Bilaga 4. 
 
Pensionärsrådet får diskutera ihop och komma med förslag på aktiviteter på frivilligcen-
tralerna som dessa pengar kan användas till. 
………. 
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AU § 86 
 
Kontaktpolitiker 
 
Socialnämnden har gjort en ändring av kontaktpolitikerupplägget.   
Det har man gjort för att uppdraget har varit svårt, socialnämnden har en stor organisat-
ion och man kan behöva vara fler per område för att kunna ha stöd av varandra. Det blir 
då mindre sårbart.  
 
Fördelningen skickas som bilaga till pensionärsrådet. 
………. 
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AU § 87 
 
Övriga frågor 
 
Smaktester – smakpanel 
Inköpsavdelningen i samarbete med måltidsservice genomför smaktester den 28/4 på 
delar av den mat som köps in till skolor och äldreboenden. Resultatet kommer att på-
verka årets livsmedelsupphandling. Pensionärsrådets arbetsutskott har fått mail med 
inbjudan om att delta i smaktesten. Mailet delades även ut på arbetsutskottet. Bilaga 6. 
 
Budget frivilligcentralerna 2014 
På pensionärsrådet 2014-03-06 ställdes frågan om budget för respektive samvaroverk-
samhet. Fördelningen av budget 2014 finns med i handlingarna. Bilaga 7. 
 
Värt att veta om din kommun 
Agnetha Eriksson berättade att i kommande utskick av Värt att veta om din kommun 
kommer det finnas en sida med information om trygghetsboende. 
 
Information om kommande ärenden i socialnämnden 
Gunnar Lindberg informerade om flera ärenden som ska upp till beslut i socialnämnden. 

 Hemtagningsteam 
 Fjärrtillsyn nattetid med webbkamera 
 Kommunal fotsjukvård 
 Ny rehabiliteringsorganisation 
 Åtstramning av biståndsbedömningen 
 Anpassning av resurser. 

 
Handlingarna skickas som bilagor till pensionärsrådets sammanträde.  
………. 
 


