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Plats och tid Samvaron Hamnplan, kl 13:00 – 16:00      

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
Ingrid Nyman, SKPF 
Gunilla Bergstedt, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Inge Stålnacke, SPRF 
Mayvor Ekberg, socialnämnden kl 13-15 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
Lage Hortlund, kommunstyrelsen 
Christer Lindström, Teknik- och servicenämnden 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Eva Johansson, verksamhetsutvecklare äldreomsorgen 
Ellenor Sundström, verksamhetsområdeschef 
Birgitta Bergman, sekreterare 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Inge Stålnacke 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman §§ 96 - 104 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Inge Stålnacke       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
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Förvaringsplats 
för protokollet 
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KPR § 96 
 
Budget 
 
Agnetha Eriksson redovisade äldreomsorgens internbudget för 2014. 
 
Äldreomsorgen har fått 2,6 milj kr till utökad biståndshandläggning. Detta på grund av 
nya riktlinjer för biståndshandläggning på vård- och omsorgsboenden. Socialstyrelsen 
har skjutit upp införandet till 2015 och fram till dess arbetar man med att förbereda för 
införandet på olika sätt. 
 
Omställningskostnaderna för Framtidens äldreomsorg ligger på ett särskilt konto för att 
kunna redovisa exakt vad pengarna används till. 
………. 
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KPR § 97 
 
Verksamhetsplan 2014 och bokslut 
 
Ellenor Sundström visade på delar av äldreomsorgens verksamhetsplan 2014. Bilaga 1. 
 
När det gäller befolkningsutvecklingen kommer nästan 24 % av kommunens befolk-
ningsmål 2020 vara pensionär. Hon förklarade äldreomsorgens uppdrag, krav på budget 
i balans och utvecklingsområden. Nya uppdrag för äldreomsorgen är att arbeta med rikt-
linjer för myndighetsutövning. Ett annat uppdrag är att skapa möjlighet för sysselsätt-
ning av vuxna funktionsnedsatta inom vård- och omsorgsboenden. 
 
Andra utvecklingsplaner gäller värdighetsgaranti, minskad läkemedelsanvändning, sats-
ningen ”Mest sjuka äldre”, munhälsa och nyckelfri hemtjänst.  
 
Eva Johansson redogjorde för bakgrundsarbetet till Framtidens äldreomsorg och alla 
delprojekt som pågår i arbetet med att genomföra projektet. 
………. 
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KPR § 98 
 
Framtidens äldreomsorg 
 
Eva Johansson, som jobbar med omställningen av Framtidens äldreomsorg, förklarade 
det aktuella läget för projektet. 
 
På Hortlaxgården flyttade tre personer in på trygghetsboende den 1 mars och tre perso-
ner flyttar den 1 april. Intresset för trygghetsboendet är större än det finns platser. På 
bottenplan bor en kvar i väntan på annat boende och därefter blir det sex lägenheter till 
omvandlade till trygghetsboende. 
 
På Öjagården är avdelningen Öjan tom förutom 2 personer som valde att bo kvar i 
trygghetsboendet. Den 1 april blir 6 lägenheter klara. Nio personer står som mest i kö. 
Avdelningen Öhn som också ska bli trygghetsboende börjar förberedas till hösten. 
 
Hyreskostnaderna för trygghetsboende i Öjebyn och Hortlax följde med i handlingarna. 
Bilaga 2. 
 
Eva förklarade att personalomflyttningarna har genomförts genom intresseanmälan. 
Några har bytt arbetsplats, några har gått till övertalighetspoolen. All personal har vet-
skap om var de ska arbeta. 
 
Agnetha Eriksson visade Pitebos hemsida för trygghetsboenden. Visade även ritning 
över området för Äldrecentrat och hur långt man kommit med det.  
 
Hon berättade om ärendet parboendegaranti som ska upp i socialnämndens arbetsut-
skott. Det handlar om att make/maka ska kunna få förtur till trygghetsboende för att 
kunna bo i närheten till den som bor på vård- och omsorgsboende. Detta gäller i de bo-
enden där både vård- och omsorgsboendet och trygghetsboendet finns under samma tak. 
………. 
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KPR § 99 
 
Nyckelfri hemtjänst 
 
Nyckelgömmor kommer på försök att installeras hos alla som har trygghetslarm i Norr-
fjärden.  
 
De som arbetar i hemtjänsten har en enda nyckel som går till alla nyckelgömmor i om-
rådet. Omsorgstagaren behöver då bara lägga en nyckel i gömman. Idag behöver äldre-
omsorgen få in tre nycklar från vårdtagaren för att hemtjänst, nattpatrull och vård- och 
omsorgsboende ska kunna gå in om personen inte kan öppna själv. 
………. 
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KPR § 100 
 
Utökad samvaroverksamhet i Öjebyn och Hortlax 
 
I Hortlax har öppettiden utökats från två till tre eftermiddagar/vecka. Bilaga 3.  
 
Den 1 april är det invigning av den nya samvaroverksamheten i Öjebyn. Verksamheten 
kommer att ha öppet fem dagar i veckan. 
 
Gösta Öhman vill veta budget för respektive samvaroverksamhet och inte bara en 
klumpsumma för verksamheterna tillsammans. Ellenor Sundström förklarade att i Sam-
varon Hamnplans budget ligger annonskostnader på 60 tkr då alla samvaroverksamheter 
annonserar om sitt program i samma annons. 
 
Den övriga fördelningen per samvaroverksamhet får äldreomsorgen försöka ta fram så 
att pensionärsrådet kan få del av det. 
………. 
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KPR § 101 
 
Införandet av LOV 
 
Socialnämnden har yttrat sig i ärendet i ärendet gällande LOV, Lagen om Valfrihet. 
I yttrandet har nämnden beskrivit hur det ser ut i dag men inte tagit ställning i frågan. 
Anser att införandet av LOV eller ej bör vara ett övergripande politiskt ställningsta-
gande. Bilaga 4. 
………. 
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KPR § 102 
 
Färdtjänst 
 
Socialnämnden har yttrat sig i frågan om att låta kollektivmyndigheten samordna färd-
tjänstresor. Nämnden har yttrat sig kring hur det ser ut idag och vad det skulle innebära 
att lämna över färdtjänstfrågorna. Man bedömer att det skulle bli betydligt dyrare för 
kommunen att lägga över både beställningscentral och biståndshandläggning. 
………. 
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KPR § 103 
 
Kostpolitiska riktlinjerna 
 
Christer Lindström, teknik- och servicenämnden, redogjorde för de kostpolitiska riktlin-
jerna. Det är allmänna riktlinjer för måltidsservice och är ett nytt kvalitetsdokument som 
ska kunna följas upp. Bilaga skickas ut med protokollet. Bilaga 5. 
 
Agnetha Eriksson berättar att från och med 2014 ska Teknik- och servicenämnden ta 
emot och ansvara för de avvikelser kring matleveranser som lämnas in. Krister Lind-
ström berättar att man jobbar för att leveranserna ska bli rätt. 
 
Ställdes frågan om omsorgstagaren får välja mellan flera rätter på vård- och omsorgsbo-
enden. Man tar med frågan och ska kolla upp detta. 
………. 
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KPR § 104 
 
Övriga frågor 
 
Busstationen 
 
Gunilla Bergstedt ville ha svar på frågan om vem som ansvarar för busstationen i Piteå. 
Hon tycker att de som besöker Piteå möts av en ogästvänlig och tråkig miljö.  
 
Christer Lindström kunde berätta att det är Wallsténs som är fastighetsägare medan 
kommunen hyr delar av lokalerna. Berättade också att man påbörjat en uppfräschning 
tillsammans med fastighetsägaren. 
 
Måltidsavgifter – tidsplan 
 
Agnetha Eriksson visade och berättade hur kommunens omsorgsavgifter räknas ut. Hon 
förklarade med en bild hur man får fram det avgiftsutrymme som gäller individuellt för 
den enskilde omsorgstagaren. Man betalar aldrig mer för hemtjänst och vård- och om-
sorgsboende än det beräknade avgiftsutrymmet och högst 1 776 kr per månad. Om av-
giften skulle blir högre på grund av höjda måltidsavgifter blir det socialnämnden som 
måste jämka genom att minska avgiften ner till avgiftsutrymmet.  
 
Socialnämnden ger arbetsutskottet uppdrag att ge slutgiltigt yttrande om måltidsavgif-
terna efter brukarrådens synpunkter.  Pensionärsrådet sammanträder 15/5. 
 
Pensionärsföreningarna önskar få redovisat hur mycket man har sparat genom den nya 
kostorganisationen. De vill ha redovisat på papper matkostnaderna för äldre kontra 
skolmaten. Föreningarna vill kunna förklara för sina medlemmar vad kostnaderna består 
av. De vill få en redovisning för att sen kunna lämna denna fråga som har varit upp så 
många gånger tidigare. 
………. 


