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Plats och tid Stadshuset, äldreomsorgen, kl 09:30 – 12:00 

Beslutande JaanEric Lundqvist, ordf 
Gösta Öhman, PRO 
Inge Stålnacke, SPRF 
Mayvor Ekberg, socialnämnden 
Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Ellenor Sundström, vik avdelningschef 
Sven-Gösta Pettersson, socialnämnden 
Ewa Degerman, personalchef 
Birgitta Bergman, sekreterare 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Gösta Öhman 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman 10 - 16 
 Ordförande  

 
 

  JaanEric Lundqvist  
 Justerande   
  Gösta Öhman       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådets au  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
 
 

 
 

       
   Utdragsbestyrkande 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU 
§ 10 
 
Rapport från sommaren 2015 

 

Ellenor Sundström rapporterade om hur äldreomsorgens verksamheter fungerat under 
sommaren 2015. Äldreomsorgen har inte haft något betalningsansvar mot lasarettet men 
har haft problem med att få fram tillräckligt många vikarier. Det har bland annat innebu-
rit att ordinarie personal fått beordras ut. Fler vårdpersonal har behövts eftersom hem-
tjänstbehovet ökade under maj – juni. Eftersom landstinget har stängt avdelningar på 
lasarettet har man fått vårda de sjuka i hemmet och det har även inneburit ett ökat tryck 
på hemsjukvården.  
 
Brith Fäldt berättade om KOFA-projektet (Kompetens för alla) som är ett stort EU-
projekt med syfte att underlätta tillträdet till arbetsmarknaden för personer med  
funktionsnedsättning och nyanlända. 
 
Finns anledning att fundera på hur man ska jobba med rekrytering av personal i framti-
den. 
………. 
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AU 
§ 11 
 
Specialdestinerade stadsbidrag 

 

Sven-Gösta Petterson informerade om det specialdestinerade statsbidraget som rege-
ringen tilldelat äldreomsorgen och som för Piteås del innebär 4,1 milj kronor som ska 
användas till utökning av personal som jobbar nära det äldre, dag eller natt. Social-
nämnden ska rekvirera pengarna nu och äldreomsorgen måste noggrant redovisa hur 
verksamheten ska fördela dem. 
………. 
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AU 
§ 12 
 
Kompetensförsörjningen i kommunen 

 

Ewa Degerman, personalchef i Piteå kommun, deltog och berättade om hur kompetens-
försörjningen i Piteå kommun ser ut. Hon förklarade med siffror hur åldersstrukturen för 
olika yrkesgrupper ser ut i kommunen som helhet, i socialtjänsten och i äldreomsorgen. 
 
Under perioden 2015 – 2025 ser man att 1/3 av kommunens personal kommer att fylla 
65 år. När det gäller socialtjänsten kommer också ungefär 1/3 att gå i pension. I äldre-
omsorgen är cirka 40 % över 55 år. Uppgifterna visar på behovet att rekrytera ny perso-
nal i äldreomsorg är stort. Ett problem är att rekryteringsbasen ungdomar minskar under 
perioden samtidigt som behovet att tjänster inom äldreomsorgen ökar. 
 
Personalavdelningen försöker hitta olika sätt att locka personer att vilja jobba och bo i 
Piteå. Man marknadsför Piteå kommun både som boendeort och som bra arbetsgivare. 
Försöker komma ut i skolorna för att både i grundskola, gymnasium och universitet 
kunna marknadsföra kommunen som arbetsgivare. Plockar fram olika beståndsdelar 
som är fördel Piteå, till exempel möjligheten att få jobba heltid, semesterväxling. Försö-
ker ta fram en personalstrategi för att vara en attraktiv arbetsgivare; Bra kultur på ar-
betsplatserna, möjlighet till utveckling, friskvård, företagshälsovård och medarbetaren-
käter. Man kommer att jobba på olika nivåer tillsammans med socialtjänsten för lösa de 
kommande behoven av personal. 
………. 
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AU 
§ 13 
 
Revisionsrapport hemsjukvården 

 

Revisorerna i Piteå kommun har granskat implementeringen av hemsjukvården i kom-
munen och sammanställt ett slutdokument per 2014-11-24. Bilaga 1. 
 
Resultatet blev fyra rekommendationer. Socialtjänsten har sedan jobbat för att säker-
ställa dessa fyra punkter.  
………. 
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AU 
§ 14 
 
Våldet går inte i pension 

 

JaanEric Lundqvist har tidigare berättat om kampanjen Våldet går inte i pension. Han 
föreslog på tidigare sammanträde att filmen ”Vi som överlevde” skulle visas på pens-
ionärsrådet. Filmen vill synliggöra våld mot äldre kvinnor. Filmen får visas på kom-
mande pensionärsråd. 
………. 
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AU  
§ 15 
 
Övrig fråga 

Natttillsyn via kamera 

 

Ellenor Sundström berättade om projektet med kameratillsyn nattetid som testats i 
kommunen hos några äldre med tillsyn på natten. Det har fungerat så att man bestämt en 
tidpunkt när man kan göra kameratillsynen, om personen inte ligger i sängen tittar man 
igen efter 15 minuter. Först därefter åker nattpatrullen förbi för att se vad som hänt. Det 
är en bra teknik för den det passar. Socialnämnden har beslutat att permanenta projektet. 
………. 
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AU  
§ 16 
 
Övrig fråga 

Översiktplan 

 

Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden, informerade om en översiksplan över bostads-
byggandet i kommunen. Hon vill veta var de äldre kan tänka sig bo när de vill flytta till 
hyreslägenhet. Det är en viktig fråga där pensionärsrådet skulle kunna bidra med att ge 
synpunkter på hur de äldre vill ha det. 
 
Boendet i Rosvik diskuterades och Brith Fäldt efterlyste även tankar kring hur man vill 
bo som äldre i övriga kommunen.  
……….  
 
 
    
 
 
 
  
 
 


