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Plats och tid Österbo samlingssal, torsdag 5 mars 2015, kl 13:00 – 15:30 

Beslutande Agnetha Eriksson, socialnämnden, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
Marianne Lindberg, SKPF 
Iva Lundström, SKPF 
Inger Ingesson, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Inge Stålnacke, SPRF 
Ulf Karlsson, fastighets- och servicenämnden 
Ann-Katrine Sämfors, kultur- och fritidsnämnden 
Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Rune Berglund, PRO 
Staffan Edström, SPRF 
Annica Lundgren, kultur- och fritidsnämnden 
Ewa Karlsson, verksamhetsutvecklare äldreomsorgen 
Birgitta Bergman, sekreterare 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Inger Berglund, PRO 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 1 - § 8 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Inger Berglund       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       
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KPR § 1 
 
Mötets öppnande 

 

Inge Stålnacke öppnade mötet i egenskap av ålderman och hälsade alla välkomna.  
Därefter godkändes dagordningen. Till justerare valdes Inger Berglund, PRO. 
 
Till ordförande för KPR mandatperioden 2015 – 2018 valdes Agnetha Eriksson och till 
vice ordförande valdes Jaan-Eric Lundqvist, SKPF. 
………. 
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KPR § 2 
 
Val av ledamöter och ersättare i KPR:s arbetsutskott 

 

Ledamöter Ersättare 

 

Socialnämnden 

Agnetha Eriksson 
Raningsvägen 1 
944 73 Piteå 

 

Socialnämnden 

Mayvor Ekberg 
Vägen västerut 44 
941 65 

 

Kommunstyrelsen 

Vakant 
 
 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Brith Fäldt 
Bodsjövägen 158 
946 40 Svensbyn 

 

PRO 

Gösta Öhman 
Båtvägen 15 
945 33 Rosvik 

 

PRO 

Rune Öberg 
Basvägen 12 
942 05 Långträsk 

 

SPF 

Inger Ingesson 
Kastakavägen 1 
942 94 Sikfors 

 

SPRF 

Inge Stålnacke 
Domherregatan 8 
941 64 Piteå 

 

SKPF 

JaanEric Lundqvist 
Berggatan 31 
941 42 Piteå 

 

SKPF 

Iva Lundström 
Hamnplan 24 A 
941 61 Piteå 

 

Pensionärsrådet föreslog och beslutade om denna fördelning av ledamöter och ersättare 
i kommunala pensionärsrådets arbetsutskott. 
……….  
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KPR § 3 

 

Ändring av reglementet för kommunala pensionärsrådet (KPR) 

 

Kommunfullmäktige fastställer reglementet för kommunala pensionärsrådet. Bilaga 1. 
 
Socialnämnden föreslog den 19 november 2014 att fler nämnder ska ges tillfälle att utse 
representanter till rådet. 
 
Ändringen innebär att kommunens sex representanter utses enligt följande; 
2 ledamöter och 2 ersättare från socialnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från kommunstyrelsen 
1 ledamot och 1 ersättare från fastighets- och servicenämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från kultur- och fritidsnämnden 
1 ledamot och 1 ersättare från samhällsbyggnadsnämnden. 
………. 
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KPR § 4 

 

Arbetsformer för KPR 

 

Agnetha Eriksson redogjorde för pensionärsrådets arbetsformer.  
 
Rådet har fyra sammanträden per år.  Arbetsutskottet bereder ärendena inför varje  
pensionärsråd.  Om ordinarie ledamot får förhinder att närvara ska denne själv kalla på 
sin ersättare. Lista på ledamöter och ersättare skickas ut. Bilaga 2. 
 
Socialnämnden arbetar för att ärenden som berör äldre ska passera rådet innan slutligt 
beslut. 
………. 
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KPR § 5 

 

Äldreomsorgens verksamhetsplan 2015 

 

Ewa Karlsson, verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen föredrog äldreomsorgens verk-
samhetsplan 2015. Bilaga 3a. 
 
Planen innehåller bland annat förklaring av kommunens strategiska områden och mål. 
Den visar hur äldreomsorgens uppdrag påverkas av bland annat befolkningsutveckling-
en. Detta ledde till diskussioner om antalet pensionärer 80 år och äldre i de olika kom-
mundelarna.  PRO Gösta Öhman framförde synpunkten att det behövs fler lägenheter 
ute i byarna för att de äldre ska kunna bo kvar i sin by när de behöver flytta till en lä-
genhet. Brith Fäldt kunde berätta att samhällsbyggnadsnämnden ser över förutsättning-
arna för att bygga fler lägenheter i bland annat Rosvik.  
 
Ewa Karlsson förklarade även de uppdrag äldreomsorgen fått av kommunfullmäktige 
och socialnämnd och de som överenskommits med Kommunförbundet Norrbotten. 
Berättade om hemtagningsteamet som startat och om den omorganisation av rehabteam-
et som skett. Äldreomsorgens organisationsskiss och internbudgeten förklarades. 
 
SPF Inger Ingesson, undrade om siffror på läkemedelsanvändningen i kommunen. Ag-
netha Eriksson lovar att Patientberättelsen ska skickas ut med protokollet. Bilaga 3b. 
Inger Ingesson undrade även om den äldre kan få bestämma vad den vill ha hjälp med 
av hemtjänsten. Agnetha Eriksson förklarade att vi har en behovsstyrd äldreomsorg. Om 
man till exempel vill ha hjälp av någon för att komma sig ut på promenad så har man 
möjlighet att söka insatsen ledsagarservice. 
 
Agnetha Eriksson berättade om beslutet om att införa arbetskläder inom äldreomsorgen. 
Det sker för att förhindra smittspridning och förbättra personalens arbetsmiljö. 
 
PRO Inger Berglund ville veta orsaken till att anhöriga inte får sitta med vid matsituat-
ionen på boendena. Ewa Karlsson kunde förklara att det är för att det ska vara så lugnt 
och stilla som möjligt vid matstunden. Lugn och ro behövs för att de äldre ska kunna 
koncentrera sig på att äta och ingenting annat. Däremot går det bra om anhöriga kom-
mer vid matstunden och kan då ta sin anhörige med och sitta och äta inne i lägenheten. 
 
Pensionärsrådet är nöjda med redovisningen av verksamhetsplanen. 
………. 
  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådet 2015-03-05 7 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 6 

 
Riktlinjer budget 2016 

 

Agnetha Eriksson överlämnade till Brith Fäldt att berätta om riktlinjerna för budget 
2016.  
 
Vad gäller årsbokslutet så förs guldkantspengarna över till 2015. 
 
Riktlinjerna till nämnderna inför 2016 är att inga sparbeting ligger utan nämnderna får 
hålla sig inom sin budgetram. Kommunen har som nytt mål att satsa på kultur. Viktigt 
med kultur som är tillgänglig även för äldre. Bland prioriterade investeringar finns 
bland annat ett nytt särskilt boende för äldre. 
……….  
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KPR § 7 

 

Framtidens äldreomsorg 

 

Agnetha Eriksson gjorde en återblick i projektet Framtidens äldreomsorg.  Visade både 
vad som hänt så här lång och vad som sker just nu. 
 
I projektet är det nya Äldrecentrat viktigt. Byggstart planeras våren 2015 och inflyttning 
hösten 2016.  För att kunna bo hemma så länge som möjligt är det viktigt med korttids-
vården. Hemtagningsteamet har startat upp redan men när Äldrecentrat står klart kom-
mer det att finnas fler korttidsplatser. Konverteringen av delar av Källbogården till 
trygghetsboendeplatser är på gång. Ann-Katrin Sämfors kunde berätta om ett besök hon 
gjort på ett trygghetsboende på Örnäset. Det verkade mycket trevligt. Där fanns också 
ett rum för övernattning som anhöriga kunde få hyra alldeles gratis. 
Ulf Karlsson, fastighets- och servicenämnden, ansåg att åldersgränsen på trygghetsbo-
ende ska sänkas till 70 år. Agnetha Eriksson menade att det är kommunfullmäktige som 
äger den frågan eftersom boendestrategin är ett fullmäktigebeslut. 
………. 
  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådet 2015-03-05 9 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 8 
 
Övriga frågor 

 

Äldreomsorgens årsredovisning 

Agnetha Eriksson gjorde en kort genomgång av äldreomsorgens årsredovisning. 
Årsredovisningen skickas ut med protokollet. Bilaga 4. 
 
Boendepatrullen 

Agnetha Eriksson berättade att sysselsättningen för vuxna funktionsnedsatta har kommit 
igång. De kallas Boendepatrullen och åker ut till särskilda boenden. Boendena får be-
stämma vad de vill ha hjälp med. Det kan vara att ta hand om tvättvagnarna när de 
kommer eller andra lättare arbetsuppgifter som måste göras på ett boende.  
 
Nya hemtjänstlokaler 

Hemtjänstgrupperna City kommer att flytta in i nya lokaler i det ombyggda före detta 
polishuset. 
 
Skrivelse från PRO samorganisation 

PRO samorganisation har med stöd av drygt 2000 personer gjort en skrivelse kring mat-
organisationen. Skrivelsen kommer att lämnas till kommunstyrelsen. 
 
Patientavgifter 

Landstinget har gjort en översyn av patientavgifterna och fattat beslut om avgiftshöj-
ning. Agnetha Eriksson berättar att kommunerna har valt att knyta avgifterna till lands-
tinget vilket kommer att innebära att avgifterna kommer att höjas även hos kommunen. 
 
Nyckelgömmor 

Pensionärsrådet fick utdelat en bild som visar hur nyckelgömmorna monteras på lägen-
heternas och fastigheternas dörrar. Detta har diskuterats tidigare på pensionärsrådet. 
Bilaga 5. 
 
Lokaler för pensionärsrådets sammanträden 

Pensionärsrådet försöker att använda lokaler i särskilda boenden för sina möten. Inger 
Berglund PRO framförde att man då gärna vill se lite av och få en kort information om 
boendet. 
………. 


