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     Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Munkberga, kl 12:00 – 16:00      

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 
Majvor Sjölund, socialnämnden 
Rune Berglund, kommunstyrelsen 
Lage Hortlund, kommunstyrelsen 
Christer Lindström, teknik- och servicenämnden      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Helena Magnusson, verksamhetsutvecklare 
Birgitta Bergman, sekr      
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Rune Öberg 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman § 128 - § 141 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Rune Öberg       

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

KPR § 128 
 
Budget 2015 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om budget 2015. 
 
Agnetha Eriksson berättade vad som gäller i budget 2015 för äldreomsorgens del. När 
det gäller driften sker inga större förändringar.  
 
Pengar avsätts 2015 till leasing av arbetskläder. Skälet är att detta är viktigt för att för-
hindra smittspridning i vård- och omsorgsarbetet. Berättade även att pengar avsatts till 
Äldrecentrat inklusive inventarier. Det beräknas stå färdigt 2016. Projektering av ett 
nytt vård- och omsorgsboende ska ske. Under hösten 2015 sker en stor utbildningssats-
ning av all vårdpersonal i verksamhetsprogrammet Viva. 
………. 
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KPR § 129 
 
Framtidens äldreomsorg 

 

Agnetha Eriksson och Helena Magnusson redovisade vad som händer i projektet Fram-
tidens äldreomsorg. Bilaga 1. 
 
Utredningsteamet startade i oktober. Rekrytering till vård- och omsorgsteamet pågår. 
Avdelningen Öhn på Öjagården är nu tom och kommer att inom kort kunna hyras ut 
som trygghetsboende. 
 
Ställdes en fråga om möjlighet att kunna ordna gemensamma måltider för de som bor i 
trygghetsboende. På samvaron Hamnplan serveras ibland mat och även på samvaron i 
Öjebyn borde det gå att ordna. På trygghetsboendet i Öjebyn finns dagrum och där kan 
de boende gå och inta sin måltid tillsammans med de andra som bor där. Kan man 
kanske gå ut med information till de boende om detta.  
 
JaanEric Lundqvist berättade om ett studiebesök i Finland och besök på dagverksamhet 
för personer med minnessjukdom. Pensionärsrådet tycker att begreppet minnessjukdom 
borde börja användas i Piteå också. Där användes också ett speciellt system för att hålla 
koll på de gamla genom slingor som ligger under golvet och läser av vad som händer i 
lägenheterna. 
………. 
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KPR § 130 
 

Översyn av fönster och utgångar på särskilda boenden och korttidsverksamhet 

 

Helena Magnusson berättade om den översyn av fönster, dörrar, balkonger och nödut-
gångar som gjorts i kommunens särskilda boenden samt Villa Utkiken och Kärnhuset. 
Socialnämnden föreslår att pengar satsas på förbättringar av säkerheten. Bilaga 2. 
 
Redovisningen visar på stora olikheter på de olika boendena utifrån den byggstandard 
som gällde när husen byggdes. För att höja säkerheten föreslås montering av säkerhets-
kedja i fönster/balkongdörr i varje lägenhet för att kunna vädra. Säkerhetskedjor sätts 
även på dörrar till balkonger så att man både kan vädra eller öppna dem helt. I tvättstu-
gor och sköljrum sätts smarta lås så att de boende inte kan gå in. Hänsyn måste tas till 
de boendes integritet men även ge möjlighet till utevistelse på balkonger. 
………. 
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KPR § 131 
 
Måltidsorganisationen 

 

Pensionärsrådet hade önskat att någon representant från den nya måltidsorganisationen 
skulle ha kommit till rådet för att svara på frågor och synpunkter från pensionärsför-
eningarna. Så blev det inte och därför får denna punkt även tas upp på nästa pensionärs-
råd. En revisionsgranskning av kommunens måltidsorganisation skickades ut om bilaga. 
Bilaga 3.  
 
Agnetha Eriksson berättade om ett möte med kostorganisationen där olika frågor disku-
terades. Där tog man bland annat upp problemen kring beställningssystemet, avvikelse-
rapportering och specialkost. Krister Lindström förklarar att man för en tid har anställt 
en dietist. Man försöker hitta en lösning för att maten ska ge den näring de gamla behö-
ver. Det är särskilt viktigt då många av de boende äter små mängder mat. Socialstyrel-
sen kräver även att kommunen har kontroll på att de gamla får i sig den näring de behö-
ver. Pensionärsrådet undrade och fick veta att det skrivits minnesanteckningar från mö-
tet och att verksamheterna får ta del av det som sagts. 
 
Majvor Sjölund undrade vem som tillagar dagverksamheternas mat då kvalitetsenkäter-
na visar att man är mycket nöjd med maten. Dagverksamheterna lagar maten själva till-
sammans med gästerna. 
 
Pensionärsföreningarna har under många år haft frågor och framfört missnöje över den 
nya matorganisationen. De möter många synpunkter från äldre. De är irriterade över att 
det har varit svårt att få någon att komma och ge svar på deras frågor.  
 
Pensionärsrådet föreslår att man låter Källbogårdens kök vara kvar och låter det drivas 
som en egen enhet. Sen kan man utvärdera och göra jämförelser. 
 
Krister Lindström reserverar sig mot förslaget. Anser att det är dåligt att driva olika mo-
deller av kök. Anser bland annat att det är svårt att producera specialkoster, som livs-
medelsverket ställer stora krav på, i småkök. Tror också att kostnaderna skulle öka och 
det skulle krävas högre måltidsavgifter för de äldre. 
………. 
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KPR § 132 
 
Socialstyrelsens föreskrifter för genomförandeplaner i vård- och omsorgsboenden 

 

Piteå kommun är remisskommun och ska yttra sig om förslaget om genomförandeplaner 
i särskilda boenden. Förslaget innebär individuella beslut, genomförandeplaner, beman-
ning efter behov och dygnet runt samt individuell uppföljning. Osäkert vad det kan in-
nebära i tid och kostnad. 
………. 
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KPR § 133 
 
Nyckelfri hemtjänst 

 

Socialnämnden beslutade i februari 2014 att testa nyckelgömmor hos alla med trygg-
hetslarm i Norrfjärdenområdet. Testet har utförts och utvärderats. Bilaga 4. 
Förslaget är att genomföra nyckelgömmor i hela kommunen. 
 
Testet har varit positivt med förbättrad säkerhet och trygghet. Omsorgstagaren behöver 
bara lämna ifrån sig en nyckel. Både nattpatrull och hemtjänst sparar tid. 
 
Pensionärsrådet tycker det låter bra. Undrar däremot hur det utförs praktiskt. Hur mon-
teras nyckelgömman? Helena Magnusson lovar ta reda på detta och det kan redovisas på 
kommande sammanträde. 
………. 
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KPR § 134 
 
Fixartjänst 

 

För personer över 67 år erbjuds en ”Fixartjänst” som kan användas max tre timmar/dag. 
Det är ett samverkansprojekt mellan Föreningsservice Piteå och förvaltningen NAV i 
Piteå kommun. Bilaga 5. 
 
Helena Magnusson hade kollat upp och kunde berätta att det ännu inte hunnit bli så 
många utförda tjänster. Uppkom fråga om vad som gäller för de som bor t ex i Marbyg-
den. Restiden tar kanske 2 timmar i anspråk. Då väljer man förmodligen bort en sådan 
service. Dessutom undrade man, om föreningar i byarna ska utföra det, har man kollat 
upp att dessa är intresserade att ställa upp. Pensionärsrådet tycker inte det är rättvist att 
restiden ska räknas in i timpriset. 
 
Pensionärsrådet vill gärna att någon från verksamheten ”Fixartjänst” kommer och berät-
tar vad som gäller och hur det nyttjas. Får försöka ordna det till nästa pensionärsråd. 
………. 
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KPR § 135 
 
Kvalitetsenkäter 2014 

 

Lämnades en redovisning av alla äldreomsorgens verksamheters kvalitetenkäter.  
Bilaga 6. 
 
Pensionärsrådet ville veta vad man gör om man får dåligt resultat. Helena Magnusson 
berättade att då tar man upp det i arbetsgruppen och diskuterar sätt att komma till rätta 
med det. Dessutom framfördes åsikten att fem svarsalternativ inte är bra utan borde vara 
jämt tal så att man inte bara väljer att kryssa för i mitten. Konstaterades också att resul-
tatet för medarbetarna i nattpatrull har försämrats under åren. 
………. 
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KPR § 136 
 
Rapport från sysselsättning för vuxna funktionsnedsatta 

 

Verksamheten ska utföras av två team som håller till i Onyxens lokaler. Kontakt har 
skett med vård- och omsorgsboendena med fråga om vad de vill ha hjälp med. Det ska 
vara bra arbetsuppgifter för teamen men även kunna avlasta den ordinarie personalen 
med de lättare arbetsuppgifterna. 
 
När verksamheten kommit igång vill pensionärsrådet gärna få besök med information 
om hur det hela fortlöper. 
………. 
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KPR § 137 
 
Lokaler för pensionärsföreningarna 

 

Frågan om vad som händer med lokalerna på Österbo nu när restaurangen är stängd 
kom upp på arbetsutskottet och har även diskuterats tidigare i pensionärsrådet. 
Pensionärsföreningarna funderar vad som händer med lokalerna. De är i stort behov av 
lokaler för sina verksamheter. 
 
Agnetha Eriksson menar att frågan egentligen tillhör fastighetskontoret men ett problem 
är att det är dåligt med parkeringsplatser kring Österbo. Finns även frågetecken kring 
eventuellt byggande av lägenheter där parkeringsplatserna ligger. 
……….  
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KPR § 138 
 
Redovisning Seniorveckan 

 

Socialnämnden avsätter vartannat år medel till pensionärsorganisationerna för att de ska 
anordna Seniordagar. De arrangerades 2014 under vecka 42, 13 -  17 oktober.  
Pensionärsorganisationerna har lämnat in program och ekonomisk redovisning för 
denna vecka. Bilaga 7. 
 
Måndag den 13 oktober fanns möjlighet att delta i landstingets Seniordag ”Leva livet – 
hela livet” i Luleå. Kommunen stod för två bussar som utgick från samvaron Öjebyn 
och centrala stan.  Seniordagen, som var gratis för alla, innehöll olika föredrag, lunch 
och kaffe.  
 
Aktiviteter övriga dagar under seniorveckan har skett i kommunens samvarolokaler, i 
Långträsk samt i Gråträsk. Det har bjudits på kaffe, tårta och musikunderhållning. 
………. 
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KPR § 139 
 
Översyn reglementet för kommunala pensionärsrådet 

 

På arbetsutskottet diskuterades hur de politiska mandaten skulle fördelas. Socialnämn-
den föreslår kommunstyrelsen att begära att kommunfullmäktige beslutar om politisk 
sammansättning i pensionärsrådet enligt följande förslag. Bilaga 8.  
 
Socialnämnden   2 ledamöter 
Kommunstyrelsen  1 ledamot 
Fastighets- och servicenämnden 1 ledamot 
Kultur- och fritidsnämnden 1 ledamot 
Samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot 
 
Pensionärsrådet ställer sig bakom detta förslag. 
………. 
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KPR § 140 
 
Sammanträdesdagar för kommunala pensionärsrådet 2015 

 
Pensionärsrådet fastställer förslaget till sammanträdesdagar 2015. Bilaga 9. 
De uppmanas även att lämna in namn på ledamöter och ersättare som ska representera 
respektive pensionärsförening. 
 
Arbetsutskottet Pensionärsrådet 

 Torsdag 5 mars 2015, kl 13:00 
Torsdag 23 april 2015, kl 09.30 Torsdag 7 maj 2015, kl 13:00 
Torsdag 13 augusti 2015, kl 09:30 Torsdag 27 augusti 2015, kl 13:00 
Torsdag 12 november 2015, kl 09:30 Torsdag 26 november 2015, kl 13:00 
………. 
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KPR § 141 
 

Övrig fråga 

 

Beslut om färdtjänst med elrullstol 

 

Socialnämnden har beslutat om förändringar i reglementet för färdtjänst.  
 
Den som har elektiskt drivet förskrivet förflyttningshjälpmedel kan ansöka om färdtjänst 
med specialfordon. Beslutet ska kunna ge ökad självständighet för brukarna som är i 
behov av sina hjälpmedel. 
……….    
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
   
 


