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Plats och tid Öjagårdens samlingssal, kl 13:00 – 16:00      

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
JaanEric Lundvist, SKPF 
Ingrid Nyman, SKPF 
Inger Ingesson, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Inge Stålnacke, SPRF 
Mathias Thelin, socialnämnden 
Majvor Sjölund, socialnämnden 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
Lage Hortlund, kommunstyrelsen 
Christer Lindström, teknik- och servicenämnden 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avdelningschef äldreomsorgen 
Birgitta Bergman, sekr 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Elsy-Britt Fjällström 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 122 - 127 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Elsy-Britt Fjällström       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
 
 

 
 

       
   Utdragsbestyrkande 
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KPR § 122 
 
Framtidens äldreomsorg 

 

Gunnar Lindberg lämnade en lägesrapport för Framtidens äldreomsorg. Under hösten 
pågår 14 delprojekt. 

1. Äldrecentrum 
Detaljplanen klar. Planerad byggstart april 2015. Verksamhetsstart planeras till 
september 2016. 

2. Omställning av lokaler och lägenheter 
Hortlax avslutat och klart. Öjan på Öjagården klar under hösten. Avdelningen 
Öhn blir under nästa år. 

3. Verksamhetsinnehåll Äldrecentrum 
Arbetet pågår under hösten. 

4. Konvertering till trygghetsboende 
Sju personer bor kvar på Öhn.  Individsamtal med dessa personer och  
deras anhöriga. 

5. Renodling av vård- och omsorgsboendeplatser och demensboendeplatser 
Eftersom få vill flytta försöker man få de nyinflyttade till rätt boendeform.  

6. Kompetensutveckling 
Stor satsning av fortbildning i demenskunskap startar i november. 

7. Personalfrågor och hantering av personalrörelser 
Har fungerat bra. Inte en enda övertalig efter konvertering på Öjagården. 

8. Informationsgrupp 
Fanns med i kommunens monter på Nolia. Däremot inte många frågor kring 
Framtidens äldreomsorg. 

9. Omstrukturering av Källbogården 
Kommer att ske nästa år. Kommer att skriva ett PM kring hur man ska göra 
denna omstrukturering. Återkommer till detta. 

10. Hemtagningsteam  
 Vårdplaneringsteamet startar upp 1 september. 
 Utredningsteamet startar upp verksamheten 1 november. Kommer att hålla till i 

lägenhet på Storgatan 14 nu, för att sedan slutligen flytta in på Äldrecentrat när 
det står klart. 

 Vård- och omsorgsteamet planeras starta upp den 1 februari 2015. 
11. Översyn arbetsledar- och sjuksköterskeorganisationen 

Funderas kring om nattsjuksköterska hemsjukvården och vård- och omsorgsbo-
endens nattsjuksköterskor kan ingå i samma organisation. 

12. Översyn hemtjänstlokaler  
Försöker planera för att hemtjänstlokalerna i Hortlax/Bergsviken och Öjebyn ska 
finnas i samma hus som trygghetsboendena. 
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13. Journalgranskning 
Kommer att följa upp journaler för att få fram vilka diagnoser man har vid in-
flyttning till vård- och omsorgsboenden. 

14. Solrum på Öjagården 
Planerna är att det ska vara klart till 1 december. 
………. 
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KPR § 123 
 
Motion om införande av Lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänsten 

 

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen. Socialnämnden lämnade ytt-
rande i ärendet och hänvisade till den utredning som gjordes kring detta. Utred-
ningen visade på områden som behöver förbättras. Bilaga 1. 
 
Majvor Sjölund förklarar att detta var Alliansens förslag och tror ändå att det 
kommer att bli aktuellt i framtiden. Människor vill kunna välja själva. Agnetha 
Eriksson menar att det även vid införande av LOV ska finnas ett biståndsbeslut 
på vad man kan få stöd och hjälp med. 
……….  
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KPR 124 
 
Motion om införande av förebyggande hembesök till äldre än 75 år 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 att socialnämnden får i uppdrag att 
genomföra en utredning av förutsättningarna för att erbjuda förebyggande hem-
besök för personer 80 år och äldre. Bilaga 2a. 
 
Äldreomsorgen redovisar hur många personer som skulle erbjudas hembesök om 
man valde bland de som är 80 år och äldre. För detta skulle det behövas fyra års-
arbetare för att genomföra förebyggande hembesök en gång/person. Idag görs 
redan hembesök hos personer som är 90 år och äldre och som inte redan har 
hjälp. Bilaga 2b. 
 
Pensionärsrådet uttrycker att det är ett bra förslag som kan ge ökad tryggheten 
för äldre som bor hemma och information om vad äldreomsorgen kan erbjuda 
som hjälp och stöd. Bra med information för att förebygga fallskador och att ge 
tips på aktiviteter för äldre. 
……….                                                                                                   
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§ 125 
 
Rapport om sysselsättning för vuxna funktionsnedsatta 

 

Agnetha Eriksson berättar att sysselsättning i vård- och omsorgsboenden för 
vuxna funktionsnedsatta beräknas vara igång i slutet av året.  
 
Verksamheten ska bestå av två handledare som ska ansvara för två arbetsteam. 
Arbetet ska gälla förutbestämda meningsfulla arbetsuppgifter som kan avlasta 
den ordinarie personalen på boendena.  
 
Mer information kommer att lämnas när verksamheten har kommit igång. 
………. 
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§ 126 
 
Rapport från sommaren 

 

Efterfrågan på tjänster har ökat både vad gäller hemtjänst och vård- och om-
sorgsboende. På korttidsboenden har det varit balans.  
 
När det gäller personal så har det varit en ganska bra tillgång på sjuksköterskor. 
Man har klarat det genom pool, pensionärer och några från andra kommuner 
som gått in och jobbat och lite från bemanningsföretag. 
 
Det har varit svårare än vanligt att få tag i undersköterskor. Dessutom händer det 
allt oftare att personer hoppar av i sista minuten och man måste söka efter ny 
personal. 
………. 
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§ 127 
 
Övriga frågor 

 

Anhörigstöd 

Inger Ingesson berättade om besök på anhörigriksdagen i Varberg. Hon fick höra 
att många kommuner har anställt anhörigkonsulenter och undrade hur Piteå 
kommun tänker kring det. Hon tycker att det är svårt att hitta information om 
vad det finns för stöd och hjälp för anhöriga i Piteå. 
 
Gunnar Lindberg informerade om att kommunen har två demensutvecklare som 
bland annat jobbar med anhörigstöd. Det kan bland annat anordna samtalsgrup-
per för anhöriga. 
 
I det nya Äldrecentrat kommer det även att avsättas pengar för anhörigstöd. 
 
Socialtjänsten har dessutom ordnat så att det ska finnas en ingång, ett telefon-
nummer, som anhöriga kan ringa. Där ska man kunna få en första information 
om vilket stöd man kan söka hos äldreomsorgen och lättare kunna komma i kon-
takt med rätt personer i verksamheten.   
……….     


