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Plats och tid Gunnar Lindbergs arbetsrum, torsdag 14 augusti 2014, kl 09:30-11:30 

Beslutande Gunilla Bergstedt, SPF, ordf 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef 
Birgitta Bergman, sekr 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Jaan-Eric Lundqvist, SKPF 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  § 88 - 92 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Gunilla Bergstedt  
 Justerande   
  Jaan-Eric Lundqvist       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådets au  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
 
 

 
 

       
   Utdragsbestyrkande 
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AU § 88 
 
Framtidens äldreomsorg 
 
Gunnar Lindberg informerade om status för projektet Framtidens äldreomsorg. Projektet 
dras igång igen efter sommaren.  
 
Planerna för Äldrecentret fortgår och det planeras inflyttningsklart 1 sept 2016.  
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 1 milj kronor till projektering av nytt vård- 
och omsorgsboende. 
På avdelningen Ön på Öjagården förbereds för flyttning inför omstrukturering till 
trygghetsboende. 
Fortbildningsinsatser planeras i form av demensutbildningar. 
Genomförandet av ett hemtagningsteam fortsätter. Den 1 september är uppstart för 
vårdplaneringsteamet. I oktober – november planeras start för utredningsteamet. Den 15 
januari planeras även vård- och omsorgsteamet vara igång.  
Den 1 september flyttar den nya rehaborganisationen till nya lokaler ute vid Furunäset. 
………. 
 



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott 2014-08-14 3 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 89 
 
Motion om införande av Lagen om valfrihet – LOV 
 
Information om kommunfullmäktiges svar på motion om införande av Lagen om valfri-
het (LOV) för hemtjänsten i Piteå. Bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 att avslå motionen. 
………. 
  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott 2014-08-14 4 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 90 
 
Motion om införande av förebyggande hembesök till äldre än 75 år 
 
Information om kommunfullmäktiges svar på motion om införande av förebyggande 
hembesök till personer äldre än 75 år. Bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 att socialnämnden får i uppdrag att genom-
föra en utredning av förutsättningarna för att erbjuda förebyggande hembesök för per-
soner 80 år och äldre. 
 
Äldreomsorgens utredningen skickas som bilaga till handlingarna inför KPR den 28 
augusti 2013. 
………. 
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AU § 91 
 
Rapport från sommaren 2014 
 
Det har varit hårt tryck efter boendeplatser även om äldreomsorgen har klarat av att lösa 
det.  
När det gäller hemtjänst så har trycket ökat under juni och juli 2014. Sammanställning 
av beviljade hemtjänsttimmar under dessa månader skickas med handlingarna inför 
KPR. 
Tillgången på sjuksköterskor har varit något bättre än tidigare år. Hemsjukvården har 
däremot haft svårt att få tag i personal och har därför använt sig av sjuksköterskestu-
derande som gått fem terminer i sin utbildning. Dessa har kunnat utföra enklare sjuk-
vårdande insatser.  
Det har även i sommar varit svårt att rekrytera undersköterskor och det blir allt vanli-
gare med avhopp strax innan semesterperioden startar. 
………. 
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AU § 92 
 
Övriga frågor 
 
Fixartjänsten 
Gunilla Bergstedt undrade om Fixartjänsten har kommit igång. Rune Berglund berättade 
att det finns ett beslut om att kommunen ska erbjuda fixartjänster men att det inte är 
säkert att det har startat upp ännu. 
Gunilla Bergstedt menade att det är viktigt att sprida information om verksamheten när 
den har kommit igång. 
………. 
 
 
 
 
 
 
 


