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Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 – 12:15 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden 
Gösta Öhman, PRO 
Inge Stålnacke, SPRF 
JaanEric Lundqvist, SKPF      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Gunnar Lindberg, avdelningschef äldreomsorgen 
Birgitta Bergman, sekreterare 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera       
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman § 1 - 9 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Gösta Öhman       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådets au  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU 
§ 1 
 
Fastställande av ledamöter och ersättare i KPR 

 

Kommunstyrelsen har utsett fördelning av ledamöter och ersättare från de politiska 
nämnderna enligt bilaga 1a. 
 
Pensionärsorganisationernas platser i pensionärsrådet har fördelats efter det antal med-
lemmar respektive organisation hade den 31 december 2014. Pensionärsorganisationer-
na har därefter utsett ledamöter och ersättare från sina respektive organisationer. 
 
Pensionärsrådet föreslår fördelning av platser enligt bilaga 1b och 1c och lämnar det 
vidare till kommunstyrelsen för fastställande. 
 
………. 
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AU  
§ 2 
 
Budget 2016 

 

Agnetha Eriksson informerade om socialnämndens arbete med förslag till budget 2016. 
 
Socialnämndens verkliga behov är en ramökning på 60 miljoner kronor medan  
25 miljoner av detta ska kunna finansieras genom specialdestinerade pengar till äldre-
omsorg och LSS utjämningen. Kostnaderna för äldreomsorgen påverkas bland annat av 
demokratiutvecklingen, att man bor längre tid hemma och att de som bor i vård- och 
omsorgsboende är mer vårdkrävande. Förslaget att bemanna vård- och omsorgsboende 
efter behov kan också innebära ökade kostnader om det införs. 
 
Vad gäller investeringar vill socialnämnden bland annat satsa på gruppboendeplatser 
och nytt äldreboende med 60 platser.  
 
Brith Fäldt berättade att kommunstyrelsen startar med budgetinformation den 12 maj 
och därefter fortsätter budgetarbetet utifrån skatteberäkningar och prognoser. Budgeten 
behandlas av kommunfullmäktige i juni och fastställs slutligen i november. 
………. 
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AU 
§ 3 
 
Kompetens- och personalförsörjning 

 

Äldreomsorgen har problem med personalförsörjningen av vårdpersonal. Det har blivit 
svårare att få tag i vikarier och särskilt då under sommaren. Det gäller både behovet av 
undersköterskor och sjuksköterskor. Socialtjänsten diskuterar med personalkontoret om 
att locka pensionerade sjuksköterskor att jobba under sommaren genom att erbjuda en 
högre timlön. Ett nytt problem med underskötersketillgången är att antalet personer  
18 – 25 år minskar i kommunen.  
 
För att klara vikariebehovet har äldreomsorgen anställt 70 personer med fast anställning 
för att täcka upp i hemtjänstgrupper och boenden. 
 
Brith Fäldt förklarar att kompetensförsörjningen är en strategisk fråga för samhälls-
byggnadsnämnden. 
 
JaanEric Lundqvist undrade om kommunen har upprättat någon plan för personalför-
sörjningen. Agnetha Eriksson tror att det finns och ska kolla upp det med personalche-
fen. 
………. 
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§ 4 
 
Höjning av måltidsavgifter 

 

Teknik- och servicenämnden har lämnat ut förslag till höjning av måltidsavgifter på 
vård- och omsorgsboende samt matservice till hemtjänsten. Bilaga 2. 
 
Gösta Öhman förklarar att PRO samorganisation har lämnat en skrivelse till teknik- och 
servicenämnden och kommunstyrelsen. Skrivelsen delades ut på arbetsutskottet. De ger 
synpunkter på och ställer ett antal frågor kring kostorganisationen. Pensionärsorganisat-
ionerna säger nej till prisökningarna så länge de inte får svar på frågeställningarna i 
skrivelsen. 
 
Agnetha Eriksson förklarar att när avgifterna höjs får socialnämnden ta en större del av 
kostnaden på grund av maxtaxan. Ungefär hälften av omsorgstagarna får jämkning av 
sin avgift och hälften betalar full avgift. 
………. 
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AU 
§ 5 
 
Diskussion om arbetsordning för pensionärsrådet 

 

Gunnar Lindberg reflekterade över pensionärsrådets sammanträden under de år som 
gått. Många frågor som diskuterats har gällt aktuella frågor som rådet fått information 
om och fått ge synpunkter på. Pensionärsrådet har i huvudsak behandlat kommunal 
äldreomsorg. Det vore bra om man breddade perspektivet till övriga frågor som berör 
äldre. Gunnar tycker det vore bra om rådet även pratade framtidsfrågor och gjorde om-
världsspaningar. Ser även att det är bra att kunna reflektera och våga framföra olika 
åsikter och att själva diskussionen är viktig. 
    
Rådet ligger under kommunstyrelsen men de flesta ärenden som tagits upp har gällt 
äldreomsorgens verksamheter. Genom det nya reglementet för pensionärsrådet har plats 
tilldelats representanter för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och teknik- och servicenämnden. Därigenom kan man bredda perspekti-
vet genom att även ta in ärenden från de andra nämnderna som är av intresse för äldre. 
Förslagsvis kan man ha en stående punkt på dagordningen där respektive nämnds repre-
sentant har ordet. 
 
Förslagen diskuterades och Agneta Eriksson och Gunnar Lindberg gör ett förslag till 
pensionärsrådet. 
………. 
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AU 
§ 6 
 
Övrig fråga 
Information om Framtidens äldreomsorg 

 

Gunnar Lindberg informerade att upphandlingen av Äldrecentrat är gjord. Projektering 
av Källbogårdens konvertering till trygghetsboende startar under våren och ska vara klar 
i september – oktober. Där blir 18 trygghetslägenheter, samvarolokal och hemtjänstlo-
kaler. Fem av de 18 lägenheterna står nu tomma för att ställas om till trygghetsboende. 
 
Socialnämnden begär investeringsmedel 2016-2017 för att bygga ett nytt äldreboende 
enligt planerna i Framtidens äldreomsorg. 
………. 
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§ 7 
 
Övrig fråga 
Byggande och boendestrategi 

 

Agnetha Eriksson informerade om förslaget om ändring av åldersgräns för boende på 
trygghetsboende. Socialnämnden anser att åldersgränsen 75 år ska ligga ligga kvar. 
Vid individuella speciella behov kan det tas särskilt beslut i frågan. 
De flesta lägenheter är redan uthyrda och genom bättre marknadsföring borde man få 
alla uthyrda. 
 
Brith Fält berättade att det byggs lägenheter för fullt i kommunen. Hur behovet ser ut i 
landsbygd/stadsbygd diskuteras. Hur ska man hantera det ut ett äldreperspektiv? Vill 
gärna ha in synpunkter från de äldre. Vad betyder tillgång till närservice, omvårdnad, 
kollektivtrafik och sjukvård? Hon efterlyser debatt i denna fråga. 
 
Gösta Öhman påpekade att när det gäller Rosvik så flyttar många hellre till Luleå än till 
Piteå eftersom många har sina rötter där. Kommunen borde se till att det finns lägenhet-
er i byn så att kommunen behåller sin befolkning och skattekraft. 
………. 
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§ 8 
 
Övrig fråga 
Avgifter för hemsjukvård 

 

Landstinget förändrar sina avgifter från 1 maj i år.  
 
Kommunen har tagit samma avgift för hembesök av hemsjukvården som avgiften varit 
för besök på vårdcentralen. Hemsjukvårdspatient, den som har återkommande hjälp, har 
inte behövt betala något. I andra delar av landet tar man för hemsjukvård en viss summa 
per månad. Landstingets avgifter justeras med frikort medan kommunens avgifter be-
döms efter maxtaxan. Kommunförbundet Norrbotten har behandlat frågan och rekom-
menderar kommunerna att fatta beslut om månadsavgift för hemsjukvård och hembe-
söksavgift som följer landstingets besöksavgift.  
 
Regeringen diskuterar en höjning av maxtaxetaket och det kan bli aktuellt från 1 januari 
2016. Det kan bli en fråga för pensionärsorganisationerna att bevaka.  
 
Socialnämnden kommer att diskutera denna fråga som ska upp till beslut i kommun-
fullmäktige till hösten.  
………. 
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AU 
§ 9 
 
Övrig fråga 
Våldet går inte i pension 

 

JaanEric Lundqvist berättade om kampanjen Våldet går inte i pension. Han skulle vilja 
visa en 15 minuter lång film om detta för pensionärsrådet.  
Arbetsutskottet tycker att det vore intressant att visa den på pensionärsrådet den 7 maj. 
Den skulle även kunna användas vid fortbildning av personalen. 
 
JaanEric delade även ut en skrift som Kommunal gjort som handlar om Pensionen – en 
kvinnofälla. Det är en rapport om kommunalares pensioner. 
………. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 


