
 

PITEÅ KOMMUN    Sammanträdesprotokoll 
     Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådets au  2014-11-13        1 (15) 
 
 

Plats och tid Gunnar Lindbergs arbetsrum, torsdag 13 november 2014, kl 09:30-12:15 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Gösta Öhman, PRO 
Gunilla Bergstedt, SPF 
JaanEric Lundquist, SKPF 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avd chef 
Helena Magnusson, verksamhetsutvecklare 
Birgitta Bergman, sekr 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Gösta Öhman 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman §§ 93 - 106 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Gösta Öhman       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådets au  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 93 
 
Budget 2015 
 
Budget 2015 för äldreomsorgen är beslutad och innebär ingen större ändring vad gäller 
driften. Äldreomsorgen behöver inte spara men den ökande efterfrågan med fler äldre, 
mer behov av hälso- och sjukvård och nya föreskrifter att anpassa sig till innebär ändå 
en utmaning för verksamheterna.   
 
När det gäller investeringar avsätts bland annat 1 milj kr till projektering av nytt äldre-
boende. 
 
Äldreomsorgen kommer att erhålla statliga pengar för att utöka bemanningen på vård- 
och omsorgsboenden. För Piteås del blir det ungefär 15 tjänster under tre år. 
………. 
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AU § 94 
 
Framtidens äldreomsorg 
 
Redovisning över hur projekten kring Framtidens äldreomsorg fortgår kommer att läm-
nas på pensionärsrådet. Bilaga 1. 
………. 
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AU § 95 
 
Fönster och dörrar på vård- och omsorgsboenden 
 
Helena Magnusson berättade att hon och Eva Johansson har varit ute och inspekterat 
och inventerat hur det ser ut med säkerhet kring fönster och dörrar i alla vård- och om-
sorgsboenden samt Villa Utkiken och Kärnhuset. Bilaga 2. 
 
De ger sammanfattningsvis förslag på åtgärder för att höja säkerheten på särskilda bo-
enden i Piteå. 
 
JaanEric Lundqvist berättade från besök i Finland om ett säkerhetssystem ”Elsi Care 
Solution” med slingor i golvet som känner av var den boende befinner sig. Berättade 
även att i Finland kallar man demenssjukdom för minnessjukdom. 
………. 
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AU § 96 
 
Nyckelfri hemtjänst 
 
I Norrfjärden har man gjort ett test med nyckelgömmor hos alla med trygghetslarm. 
Testet har utvärderats och sammanställts. Bilaga 3. 
 
Utvärderingen visar att detta är en lönsam investering. Personal i hemtjänst, hemsjuk-
vård och nattpatrull har varit nöjda. Det är även bättre för omsorgstagare som bara be-
höver lämna ifrån sig en nyckel. Förslaget är därför att införa nyckelfri hemtjänst i hela 
kommunen. 
………. 
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AU § 97 
 
”Fixartjänst” 
 
Pensionärer över 67 år erbjuds ”Fixartjänst”. Den erbjuds för att ge hjälp och förhindra 
fall och olyckor i bostaden. Fixartjänst är ett samverkansprojekt mellan Föreningsser-
vice Piteå och förvaltningen Samhällsbyggnad i Piteå kommun. Bilaga 4. 
………. 
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AU § 98 
 
Kvalitetsenkäter 2014 
 
Äldreomsorgen gör kvalitetsundersökningar genom kvalitetsenkäter som delas ut till 
omsorgstagare, anhöriga och personal. Undersökningen som genomfördes under okto-
ber månad har samlats in och sammanställts. Bilaga 5. 
 
Resultatet av kvalitetsmätningen redovisas på pensionärsrådet. 
……….  
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AU § 99 
 
Rapport om sysselsättning för vuxna funktionsnedsatta 
 
Två handledare har rekryterats för att börja planera för genomförandet i början av 2015. 
Organisatoriskt kommer verksamheten att ligga under SAVO. 
………. 
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AU § 100 
 
Förslag till tidplan för KPR 2015 
 
Ett förslag till tidplan för KPR 2015 har upprättats. Bilaga 6. 
 
Tidplanen får diskuteras och fastställas på pensionärsrådet. 
………. 
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AU § 101 
 
Övrig fråga 
Seniorveckan 
 
Pensionärsföreningarna får redovisa från seniorveckan 2014 på pensionärsrådet. 
………. 
  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott 2014-11-13 11 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 102 
 
Övrig fråga 
Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter 
 
Piteå är remisskommun och ska svara på förslaget till föreskrifter och allmänna råd om 
ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden. Remisstiden går ut 29 
december 2014. 
………. 
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AU §103 
 
Övrig fråga 
Läkemedel i särskilda boenden 
 
Gunilla Bergstedt ville ha en redovisning på hur det ser ut med läkemedelsanvändning-
en i Piteå kommun. Gunnar Lindberg trodde inte att sammanställningen 2014 är klar 
men att det kan redovisas längre fram. 
……….  
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AU § 104 
 
Övrig fråga 
Måltidsverksamheten 
 
Gunilla Bergstedt ville ta del av revisionsrapporten kring måltidsverksamheten. Har 
frågor kring bland annat matkvalitet, svinn, näringsinnehåll. Revisionsgranskningen 
skickas ut med handlingarna till pensionärsrådet.  
 
Vill veta hur man jobbar med klagomål som kommer fram och vad som görs för att för-
bättra verksamheten.  
………. 
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AU § 105 
 
Övrig fråga 
Lokaler för pensionärsföreningarna 
 
Pensionärsföreningarna menar att det är brist på lokaler som de kan använda till sin för-
eningsverksamhet.  
Undrade vad som planeras kring lokalerna på Österbo när Kärnhuset flyttar ut och re-
stauranglokalerna inte längre används. 
………. 
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AU § 106 
 
Övrig fråga 
Reglementet för KPR 
 
Agnetha Eriksson påpekade att pensionärsrådets reglemente måste ses över vad gäller 
kommunens representanter. Vill att föreningarna funderar på hur man vill att de kom-
munala nämnderna ska vara representerade. KPR ska ju kunna agera i många andra frå-
gor och inte bara i frågor som tas upp i äldreomsorgen. 
………. 
  
 
 


