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Plats och tid Sammanträdesrum Ovalen, Stadshuset, kl 13:00 – 16:00 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Iva Lundström, SKPF 
Mona Wilsson, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Staffan Edström, SPRF 
Mayvor Ekberg, socialnämnden 
Annica Lundgren, kultur- och fritidsnämnden 
Anne Bjernhagen, samhällsbyggnadsnämnden 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Arne Nilzon, Vision, Insynsplats 
Anders Wedestig, PRO 
Gunnar Lindberg, avdelningschef äldreomsorgen 
Birgitta Bergman, sekreterare      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera       
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman § 9 - 20 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson       
 Justerande   
  JaanEric Lundqvist       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 9 
 
Diskussion om dagordningen för pensionärsrådets sammanträden 

 

Den nya fördelningen av platser i pensionärsrådet innebär att fler kommunala nämnder 
kommit in i rådet. Därigenom kan perspektivet breddas att gälla alla frågor i kommunen 
som är av intresse för äldre.  
 
Pensionärsrådet föreslår att representanterna för de olika nämnderna ges tillfälle att dela 
med sig av vad som är på gång under en stående punkt på dagordningen ”Nämnderna 
har ordet”. Representanten för respektive nämnd kan då föredra själv eller får ta ansvar 
för att någon tjänsteman från förvaltningen kommer och informerar om någon aktuell 
fråga. Pensionärsföreningarna får möjlighet att ge synpunkter på informationen men kan 
också ta upp egna frågor och ge information tillbaka till politiken. 
………. 
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KPR § 10 
 
Nämnderna har ordet 

 
Eftersom sammanträdesdatum ändrats med kort varsel var flera nämndsledamöter från-
varande. 
 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen hade ingen representant närvarande.  
………. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie ledamot var frånvarande och får informera vid 
nästa pensionärsråd. 
………. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

Annica Lundgren berättade att upprustning av kommunens parker pågår. 
Berättade även om AGE-projektet där ett flertal länder deltog. Kultur- och fritidsnämn-
den arbetar vidare utifrån detta projekt som avslutades januari 2015. 
Det nya allhuset Kaleidon är en plats för kulturaktiviteter och möten. Det är i nuläget 
öppet torsdag – söndag. Där kan man boka plats för olika möten/sammanträden. 
Annica rekommenderade även en promenad i Konstparken vid Norra hamn där ett fler-
tal konstverk finns placerade. 
 
Fastighets- och servicenämnden 

Fastighets- och servicenämnden hade ingen representant närvarande. Lotta Johansson, 
controller på fastighetskontoret, deltog i frågan om ändring av måltidsavgiften. 
 
Socialnämnden 

Agnetha Eriksson informerade om ärenden som är aktuella i socialnämnden. Några för-
klaras närmare under respektive punkt i dagordningen.  
Boendepatrullen har kommit igång och blivit duktiga på sina arbetsuppgifter och kan ta 
på sig fler arbetsuppgifter. Socialnämnden begär mer pengar för att lyfta av administra-
tiva arbetsuppgifter från chefer och vårdpersonal som då kan lägga tiden på arbetsle-
dande uppgifter och omsorgsarbete. När det gäller åldersgräns för inflyttning till trygg-
hetsboende vill socialnämnden inte ändra gränsen 75 år utan den boendestrategi som 
finns i kommunen vill man hålla fast vid. 
………. 
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KPR § 11 
 
Budget 2016  

 

Budgetarbetet startar den 12 maj. Socialnämnden begär en ramökning med 25 miljoner 
kronor där ca 10 miljoner ska kunna finansieras genom specialdestinerade pengar från 
staten för att öka bemanningen i verksamheten. Äldreomsorgens verksamhet påverkas 
av att det blir fler och fler äldre i kommunen.   
 
Planerade investeringar är Äldrecentrat där byggandet redan startat. Dessutom begär 
man pengar till gruppboendeplatser och projektering av nytt äldreboende med 60 plat-
ser.  
………. 
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KPR § 12 
 
Kompetens- och personalförsörjning 

 

Äldreomsorgen har problem med personalförsörjningen av vårdpersonal. Det är svårare 
att få tag i vikarier och särskilt svårt under sommaren. Det gäller undersköterskor men 
även tillgången på sjuksköterskor. 
 
Inger Berglund, PRO, berättade ett exempel på ungdom som väljer att jobba med annat 
då kommunen betalar lägre lön och inte klart garanterar hur mycket man får jobba. 
 
Kommunen har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat erbjuda 
heltid till alla, möjlighet att semesterväxla semesterdagstillägget och jämförelsevis 
många pooltjänster. För att klara vikariebehovet bättre har äldreomsorgen anställt 70 
personer med fast anställning för att täcka upp i hemtjänst och boenden. Personalför-
sörjningen är ett problemområde i kommunen man måste hitta en lösning på.  
 
Pensionärsrådet föreslår att inbjuda Ewa Degerman, personalchef i kommunen, att 
komma på nästa pensionärsråd och informera om vad kommunen gör för att lösa detta. 
………. 
  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-11 6 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 13 
 
Höjning av måltidsavgifter 

 

Lotta Johansson, controller på fastighetskontoret, informerade om höjningen av mål-
tidsavgifter 2016. Hon berättade att fastighets- och servicenämnden fått i uppdrag av 
kommunstyrelsen att räkna om taxan varje år. Hon förklarade hur man kommit fram till 
höjningen på 45 kr som beror på bland annat höjda hyreskostnader men även löner, 
livsmedel, transporter och förbrukningsinventarier påverkar. Bilaga 1a. 
 
Pensionärsföreningen PRO har gjort en skrivelse som man skickat till kommunstyrelsen 
där de ställer ett antal frågor och ger synpunkter kring kostorganisationen. Bilaga 1 b. 
Övriga pensionärsföreningar ställer sig bakom skrivelse och vill få svar på skrivelsen. 
 
Agnetha Eriksson påpekade att måltiden är en viktig del av omvårdnadsarbetet. På vård- 
och omsorgsboende ingår måltidsabonnemanget och de äldre kan inte välja bort det. 
Hon visade en bild på hur det individuella avgiftsutrymmet beräknas. Den boende beta-
lar sedan utifrån detta men högst 1 780 kr/månad. Resterande belopp jämkas av social-
nämnden.  
 
Frågor och synpunkter som lämnades på pensionärsrådet; 
Varför är måltiderna dyrare i Piteå än i andra kommuner? Vad gör kommuner som kan 
hålla nere kostnaderna? Skulle inte hyrorna bli billigare genom den nya organisationen? 
Många äldre äter liten mängd mat men kostnaden blir ändå högre för varje år. 
 
Pensionärsföreningarna säger bestämt nej till måltidshöjningarna som återkommer varje 
år och vill få svar på den skrivelse som lämnats. 
………. 
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KPR § 14 
 
Information om Framtidens äldreomsorg 

 

Arbetet med Framtidens äldreomsorg fortsätter.  
 
Äldrecentrats verksamhet är igång förutom dagverksamheten och avdelningen för utåt-
agerande äldre som startar upp då de nya lokalerna är inflyttningsklara. 
Förändring till trygghetsboendeplatser på Källbogården projekteras. Projekteringen ska 
vara klar i september – oktober i år.  Det planeras för lokaler för hemtjänstgrupper, 18 
trygghetsboendeplatser, vård- och omsorgsplatser och samvaroverksamhet. Ingen ska 
behöva flytta men det kan bli viss störning vid ombyggnationen. Vård- och omsorgs-
boendet blir där de små lägenheterna finns och kommer att integreras med de andra av-
delningarna med ett dagrum. 
……….   
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KPR § 15 
 
Byggande och boende ur ett äldreperspektiv 

 

Brith Fäldt berättade på arbetsutskottet om byggandet i Piteå och efterlyste synpunkter 
från pensionärsorganisationerna hur behovet ser ut ur ett äldreperspektiv. Detta är en 
mycket viktig fråga och pensionärsrådet kommer att få diskutera och jobba med detta på 
kommande sammanträden. 
………. 
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KPR § 16 
 
Förslag till föreningsbidrag 2015 

 

Pensionärsföreningarna har lämnat in ansökan om föreningsbidrag 2015. Ett förslag till 
fördelning av föreningsbidraget har sammanställts och ska lämnas till socialnämnden 
för beslut. Bidraget betalas sedan ut innan sommaren. Bilaga 2. 
 
Pensionärsföreningarna framförde tack för bidraget. 
………. 
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KPR § 17 
 
Avgifter hemsjukvård 

 

Landstinget förändrar sina avgifter för hemsjukvård fr o m 1 maj 2015.  
 
Kommunen har tagit samma avgift för hembesök som avgiften varit för besök på vård-
central. Hemsjukvårdspatient, den som har återkommande hjälp, har inte behövt betala 
något.  
 
Kommunförbundet har rekommenderat kommunerna att följa landstingets avgifter för 
hembesök och rekommenderar kommunerna att ta ut 250 kr/månad för hemsjukvård. 
Ärendet ska upp till kommunfullmäktige för beslut. 
………. 
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KPR § 18 
 
Övrig fråga 
Anhörigkonsulenter 

 

Mona Wilsson hade besök anhörigriksdagen i Varberg och hade en del frågor kring hur 
det är ordnat i Piteå kommun med anhörigkonsulent. 
 
Gunnar Lindberg förklarar att i Piteå ges anhörigstödet i den direkta kontakten med 
verksamheterna. För närvarande har man dessutom två halvtidsarbetande demensut-
vecklare. I det nya Äldrecentrat kommer det att finnas en tjänst som jobbar med anhö-
rigkontakter. 
………. 
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KPR § 19 
 
Övrig fråga 
Maxtaxa 

 

Mona Wilsson, SPF, hade hört om ett förslag till höjt avgiftstak för högkostnadsskydd 
för hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende och undrar om kommunen diskuterar 
detta. 
 
I landstinget gäller högkostnadsskydd och i kommunen maxtaxa. Frågan om maxtaxa 
kommer upp till diskussion till hösten. 
………. 
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KPR § 20 
 
Övrig fråga 
Pensionärsrådet och årsredovisning 

 

Agnetha Eriksson berättade om förslag som Kommunala Förebygganderådet lagt fram. 
Där föreslås att rådet skriver en årsredovisning där man kan redovisa vilka frågor och 
vilka synpunker som tagits upp i rådet. 
 
Pensionärsrådet tycker också att det är en bra idé och beslutar att skriva ner ett förslag 
för att lämna till kommunstyrelsen för beslut. 
………. 
 

 
  
 
  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 


