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Plats och tid Munkberga, kl 13:00 – 16:30 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Ingrid Nyman, SKPF 
Gunilla Bergstedt, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Staffan Edström, SPRF 
Mayvor Ekberg, socialnämnden 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
Lage Hortlund, kommunstyrelsen 
Christer Lindström, teknik- och servicenämnden 
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Inger Lindström, PRO 
Gunnar Lindberg, avd chef äldreomsorgen 
Birgitta Bergman, sekr 
 
 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Gunilla Bergstedt, SPF 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 105 – 121 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Gunilla Bergstedt       

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

KPR § 105 
 
Måltidsavgifter 2015 

 

Fastighets- och servicekontoret har lagt fram förslag till måltidsavgifter för 2015.  
Bilaga 1a, 1b, 1c. 
 
Förslaget innebär en ökning för måltidsabonnemang på vård- och omsorgsboende med 
53 kr, vilket innebär 95 % kostnadstäckning. Matservice i ordinärt boende har 100 % 
kostnadstäckning och höjs med 1 kr. Det blir 58 kr för en portion/dag och 99 kr för två 
portioner/dag. Fastighets- och servicekontoret har även jämfört priset för måltidsabon-
nemang i olika kommuner. Enligt den jämförelsen har Piteå kommun den högsta avgif-
ten per månad. Christer Lindström förklarar att det bland annat är skillnad i kommuner-
nas subventioneringsgrad. 
 
Några av pensionärsföreningarnas synpunkter; 

 De vill få ut förslaget till förändrade avgifter i god tid så att de hinner samråda 
med sina föreningar innan de lämnar sina synpunkter.  

 De har svårt att förklara för sina medlemmar skillnaden mellan olika kommuner 
och varför Piteå har så höga avgifter. De är emot prishöjningen med moti-
veringen att andra kommuner har lägre avgifter än Piteå.  

 De efterlyser resultatet av uppdraget från kommunstyrelsen om att utreda om 
matens kvalitet.  

 De efterlyser siffror på hur matkostnaderna fördelar sig mellan skola och social-
tjänst. 

 De vill veta hur mycket man sparat på den nya organisationen. 
 Tyckte det var positivt att de fick vara med i smakpanel för provsmakning av tre 

matprodukter som ska köpas in. 
 
Agnetha Eriksson visade en mall på hur den slutliga kostnaden för pensionären räknas 
ut. Pensionären har alltid kvar förbehållsbeloppet. Socialtjänsten kan ta fram uppgifter 
på hur många i kommunen som har maxtaxa och hur många som får sin avgift jämkad. 
 
Christer Lindström förklarade att teknik- och servicekontoret kan komma och redovisa 
resultatet för nya kostorganisationen och hur kostnaderna fördelas mellan skola och 
socialtjänst på något pensionärsråd. 
……….  
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KPR §106 
 
Budget 2015  

 

Socialnämnden har lämnat förslag till budget för 2015-2017. Bilaga 2. 
 
Agnetha Eriksson förklarade nuläget och prognosen för 2014. 
 
Gunnar Lindberg lämnade en sammanfattning av driftskostnaderna, vad gäller äldre-
omsorg, för individuell bedömning på vård- och omsorgsboenden, demografiutveckl-
ingen och Framtidens äldreomsorg. När de gäller investeringar är nya Äldrecentrat en 
viktig del av hur äldreomsorgen ska bedrivas i framtiden. 
………. 
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KPR § 107 
 
Årsredovisning 2013 för äldreomsorgen 

 

Äldreomsorgens årsredovisning skickades ut med handlingarna. Bilaga 3. Redovisning-
en innehåller detaljerade uppgifter på hur de olika verksamheterna har bedrivits under 
2013. 
 
Gunnar Lindberg pekade på några jämförelsetal mellan olika kommuner och konstaterar 
att kommunen satsar mindre på äldreomsorg än liknande kommuner enligt befolknings-
siffor 2012. För 2013 kommer siffrorna att visa på att hemtjänsten ökar och satsningen 
på vård- och omsorgsboenden minskar. 
 
I rapporten Öppna jämförelser kan man få en jämförande bild av vården och omsorgen 
om äldre. Hemtjänsten får där bättre resultat än särskilt boende. 
………. 
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KPR § 108 
 
Föreningsbidrag 2014 

 

Ansökan om föreningsbidrag har kommit in från pensionärsorganisationerna. Utifrån 
dessa ansökningar har ett förslag upprättats för fördelning av föreningsbidraget 2014. 
Bilaga 4. 
 
Bidraget består av ett grundbidrag, ett administrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd 
per medlem. För att klara den budget som finns för föreningsbidrag till pensionärsorga-
nisationer blir det aktiva stödet 17,07 kr per medlem. Bidrag kommer att betalas ut till 
föreningarna innan sommaren. 
………. 
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KPR § 109 
 
Framtidens äldreomsorg 

 

Gunnar Lindberg avrapporterade om läget i Framtidens äldreomsorg.  
 
Berättade att programhandlingarna för Äldrecentrat är ganska klara.  
 
När det gäller trygghetsboende i Hortlax är alla ute på marknaden. I Öjebyn är hälften 
av Öjan ute och i september kommer alla 23 lägenheter att vara klara. En broschyr om 
trygghetsboende delades ut. Bilaga 5. 
 
Renodling av demensboende och vård- och omsorgsboende pågår. 
 
Samvaron i Öjebyn är igång.  
 
Dessutom berättade han om kompetensutveckling, personalförändringarna och föränd-
ring av arbetsledningen vad gäller sjuksköterskeorganisationen. 
………. 
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KPR § 110 
 
Anpassning av ekonomiska resurser Framtidens äldreomsorg 

 

I projektet Framtidens äldreomsorg och omvandlingen av vård- och omsorgsplatser 
kommer medel att frigöras för att användas till omställning och driftkostnader i pro-
jektet. Bilaga 6. 
 
För 2014 kommer dessa resurser att användas till ökat stöd för hemtjänst och hemsjuk-
vård, uppstart av hemtagningsteam och arbetslag för funktionshindrade i vård- och om-
sorgsboende. 
………. 
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KPR § 111 
 
Hemtagningsteam 

 

Hemtagningsteam är en del av omställningen i Framtidens äldreomsorg. Det består av 
ett vårdplaneringsteam, ett utredningsteam och ett omsorgsteam. Bilaga 7. 
 
Pensionärsföreningarna tycker att det är ett bra förslag. 
………. 
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KPR § 112 
 
Fjärrtillsyn nattetid 

 

Kommunförbundet erbjuder kommunen att testa fjärrtillsyn via kamera kostnadsfritt 
under sex månader. Bilaga 8. 
 
Förslaget är att testa fjärrtillsyn på sex omsorgstagare med beviljad insats av tillsyn nat-
tetid. Omsorgstagare kommer att tillfrågas om de vill vara med och prova på detta.  
 
Pensionärsrådet ställer sig positiva till förslaget att testa fjärrtillsyn nattetid. 
………. 
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KPR § 113 
 
Kommunal medicinsk fotsjukvård 

 

Kommunen har ansvar för medicinsk fotsjukvård enligt tröskelprincipen. Äldreomsor-
gen föreslår att kommunen anställer en fotvårdare på 50 %. Bilaga 9. 
 
Pensionärsföreningarna tycker att det är ett bra förslag. 
……… 
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KPR § 114 
 
Sammanhållen rehab-organisation inom socialtjänsten 

 

Idag är rehab-personalen indelade i två team. Ett jobbar mot vård- och omsorgsboenden 
och ett mot hemsjukvården. Förslaget innebär en sammanhållen organisation som svarar 
upp mot både vård- och omsorgsboende och ordinärt boende. Bilaga 10. 
………. 
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KPR § 115 
 
Åtstramning av biståndsbedömning 

 

En utredning är gjord enligt uppdrag av socialnämnden, SN § 47. 
 
Eftersom äldreomsorgen i marsprognosen redovisar en budget i balans finns för närva-
rande inte skäl till en åtstramning av biståndsbedömningen. 
………. 
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KPR § 116 
 
Anhörigstöd 

 

Socialnämnden har fått kritik från revisorerna avseende kommunens anhörigstöd. Där-
för har det upprättats riktlinjer för anhörigstöd. Bilaga 12. 
 
Syftet med anhörigstöd är att genom förebyggande och stödjande arbete uppnå en för-
bättrad livssituation för anhöriga. Riktlinjerna förklarar hur kommunens utbud ska för-
medlas. Det ska finnas en ingång för grupperna som är under respektive över 65 år. In-
formation ska spridas bland annat genom foldrar, kommunens hemsida och genom in-
formationsträffar. 
………. 
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KPR § 117 
 
Rätten till parboende 

 

När det gäller parboende, där båda makarna har beslut om särskilt boende, ska de bere-
das plats i samma boende.  
Enligt SoL har makar rätt att fortsätta bo tillsammans i ett särskilt boende även om bara 
den ene har beslut om särskilt boende (medboende). 
Paren kan även bo i olika boenden inom en och samma byggnad. Det betyder att den 
med biståndsbeslut kan bo i vård- och omsorgsboende och den andra i ett trygghetsbo-
ende. Bilaga 13. 
 
Äldreomsorgen föreslår därför att rätten att besluta om förtur i trygghetsboende delege-
ras till biståndshandläggare i äldreomsorgen. 
………. 
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KPR § 118 
 
Afa-pengar 

 

Kommunfullmäktige har beslutat återföra 735 000 kr av AFA-pengarna till verksamhet-
erna under 2014. Dessutom beviljar man ytterligare 1 milj kr till guldkant, 500 000 kr 
till personalutveckling och 300 000 kr till solrum.  Bilaga 14. 
 
Verksamheterna planerar bland annat för utevistelse, kultur genom Latinoshow och 
eventuellt en Nobelmiddag. Turnéprogrammet för Latinoshow delades ut, bilaga 14b.  
Vänder sig till både de i vård- och omsorgsboende och i ordinärt boende. 
………. 
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KPR § 119 
 
Kontaktpolitiker 

 

Socialnämnden har beslutat om ändrad fördelning av kontaktpolitiker i de geografiska 
områdena. Ändringen innebär att man blir fler kontaktpolitiker i varje område och kan 
få stöd av varandra. Bilaga 15. 
 
Socialnämnden har alltid en punkt på dagordningen där kontaktpolitikerna har ordet och 
där de har möjlighet att informera om kontakter med verksamheterna. 
………. 
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KPR § 120 
 
Sysselsättning för vuxna funktionsnedsatta 

 

Socialtjänsten vill skapa sysselsättning på vård- och omsorgsboenden för vuxna funk-
tionsnedsatta med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Bilaga 16. 
 
Förslaget är att två team ska arbeta på vård- och omsorgsboende fördelat på förmid-
dagar resp eftermiddagar. Handledare ska rekryteras. 
 
Pensionärsrådet tycker att det är ett bra beslut. 
………. 
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KPR § 121 
 
Övriga frågor 

 

Leva livet hela livet 

Gunilla Bergstedt berättade att Landstinget håller i en Seniordag i Luleå den 13 oktober 
2014, kl 10:00 – 15:00. Den riktar sig till alla pensionärer i hela Norrbotten.  
Hon undrar om kommunen kan subventionera bussar från Piteå. 
 
Gunnar Lindberg och Agnetha Eriksson svarar att de kan använda av de förstärkta med-
len eftersom pensionärsrådet tidigare fått i uppdrag att komma med förslag till använd-
ningsområde för dessa pengar. Dessutom finns pengarna för Piteås seniordag. Bussarna 
skulle kunna utgå från samvarolokalerna. 
………. 
 
Hemsjukvården i länet 

Agnetha Eriksson lämnade en redovisning kring övertagandet av hemsjukvården. För-
klarade kring de skatteören som växlades 2010 och vad det har inneburit. Uppfölningen 
har visat att övertagandet av hemsjukvården har fungerat särskilt bra i Piteå. 
……… 


