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Plats och tid Stadshuset, Ovalen, 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 
Inge Stålnacke, SPRF 
Monika Karlsson, socialnämnden 
Elisabeth Vidman, kommunstyrelsen 
Ann-Katrine Sämfors, kultur- och fritidsnämnden 
Anne Bjernhagen, samhällsbyggnadsnämnden 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Helena Magnusson, avdelningschef äldreomsorgen 
Birgitta Bergman, sekreterare 
Stefan Wikstén, controller socialförvaltningen, § 5, 6 
Arne Nilzon, Visions pensionärer, insynsplats/rättat av Bb 
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Elsy-Britt Fjällström 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  § 1 - 7 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Elsy-Britt Fjällström       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
 
 

 
 

       
   Utdragsbestyrkande 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 1 
 
Öppning av sammanträdet 

 

Pensionärsrådet valde Elsy-Britt Fjällström, SPF, att justera dagens protokoll.  
Dagordningen godkändes.  
Agnetha Eriksson gick igenom pensionärsrådets föregående protokoll.  
Övriga frågor; Justering av punkt på föregående protokoll. SPF Seniorernas undersök-
ning av anhörigstöd i kommunerna. 
………. 
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KPR § 2 
 
Nämnderna har ordet 

 

Kultur- och fritid 

Ann-Katrine Sämfors informerade om Kaleido, den nya samlingsplatsen för samtal, 
dialog, möten och aktiviteter.  
Pensionärsrådet undrade om föreningar kan hyra lokal där eller om det bara är möjligt 
för möten av kulturkaraktär. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Hade inget speciellt att rapportera. 
 
Kommunstyrelsen 

Elisabeth Vidman informerade kring kommunstyrelsens arbete. Verksamhetsplanen för 
kommunen är klar. Budgeten för bolagen klar. Bolagen visar bra resultat. Anslagsöver-
föring till socialnämnden med 15 miljoner kronor. Fokusområden för kommunen räkna-
des upp. Bland annat attraktiv livsmiljö, arbetsmiljö, demokrati och öppenhet, integrat-
ion och invandring. Kommunen har vuxit i antal invånare, nytt mål har satts till 46 000 
invånare. Placering av nya fotbollshallen diskuteras och har ännu inte landat. Harahol-
mens logistikcentum har invigts. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att höja färdtjänsttaxan med egen-
avgiften 50 kr/55 kr/60 kr och maxavgiften till 200 kr. 
 
Alla förvaltningar har fått uppdrag att göra vardagsbesparingar på 0,6 % vilket motsva-
rar 4,6 miljoner kronor för socialförvaltningen. Anslagsöverföring på 15 miljoner kro-
nor till socialförvaltningen. Kommunen har även delat ut pengar för invandring och 
integration på 17 miljoner kronor, varav bland annat 1,5 miljoner kronor till 
socialnämnden och 5 miljoner kronor till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Socialnämnden 

Totalt inflyttningsstopp införs på Källbogården tills det finns tillräckligt många platser 
så man kan göra ombyggnationer. Man kommer att bygga ihop två huskroppar med 
varandra. Under byggtiden ska man erbjuda andra lägenheter till de boende. 
Arbetskläder till vårdpersonal i äldreomsorgen kommer att fungera från och med som-
maren 2016. 
Personalförstärkning till hemsjukvården. Fyra ytterligare distriktssköterskor kommer att 
tillsättas inom befintlig ram. 
Gemensam bemanningsenhet för äldreomsorgen och Stöd och omsorg.  
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Rapportering lämnad till socialstyrelsen hur äldreomsorgen har bemannat upp på sär-
skilda boenden under 2015. 
Medborgarförslag om matlagningspatrull genom sysselsättning. 
………. 
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KPR § 3 
 
Äldreomsorgens verksamhetsplan 2016 

 

Helena Magnusson gick igenom äldreomsorgens verksamhetsplan 2016. Bilaga 1a. 
 
Punkterna under ”Omvärldens påverkan på äldreomsorgens uppdrag” diskuterades. 
Den generationsväxling som är på gång och rekryteringsproblem av vårdpersonal kom-
mer att påverka äldreomsorgen.  
 
Tabellerna med befolkningsutveckling visar på allt fler äldre. En fråga som diskuterats 
ett flertal gånger på pensionärsrådet gäller var de äldre vill bo, i centrala stan eller ute i 
ytterområdena. Gösta Öhman, PRO, hänvisar till enkätundersökningen i Norrfjärdens-
området som PRO genomfört som visade att många ville bo kvar i ytterområdet. Detta 
har varit upp som en punkt tidigare i pensionärsrådet. Det råder brist på lägenheter i 
kommunen. 
 
Agnetha Eriksson berättade att uppdaget om nya föreskrifter för bemanning i särskilda 
boenden gäller från och med 15 april 2016. Nytt vård- och omsorgsboende projekteras 
under 2016. Ett nytt målvärde för nyckeltalet personaltäthet ska utarbetas. Uppdrag med 
utvecklingsarbetet gäller bland annat Framtidens äldreomsorg och fortsätter med färdig-
ställandet av Äldrecentrat och med att genomföra trygghetsboendeplatser på Källbogår-
den. 
 
Helena pekade på nya uppdrag som äldreomsorgen fått. Gäller bland annat sjukfrånva-
ron i socialförvaltningen. 
 
Mona Wilsson, SPF, ville ha förklarat hur pengarna till personalförstärkning har förde-
lats ut. Beslutet skickas ut som bilaga 1b med protokollet. 
 
Iva Lundström, SKPF, ville veta hur äldreomsorgen jobbar med att bemöta klagomål. I 
första hand tar man det med verksamheten. Om man ändå inte är nöjd får man ta det 
med ansvarig chef. Sen finns möjlighet till att ringa, skriva och skicka brev, lämna 
medborgarförslag eller använda sig av kommunens webbsida Synpunkten. Alla skrivna 
klagomål diarieförs och får svar. 
………. 
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KPR § 4 
 
Äldreomsorgens årsredovisning 2015 

 

Äldreomsorgens årsredovisning kopierades upp och delades ut på pensionärsrådet. Bi-
laga 2. 
 
Årsredovisningen kommer upp på socialnämndens arbetsutskott fredag 2016-03-04. 
Den innehåller resultat för de olika verksamheterna förklarade med siffror, tabeller och 
diagram.  
 
Mona Wilsson, SPF, uttryckte att verksamhetplan och årsredovisning är grundliga och 
bra men också väcker frågor som pensionärsrådet vill ha svar på. 
………. 
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KPR § 5 
 
Höjning av avgiftstak 

 

Regeringen har lagt ett förslag som gör det möjligt att höja avgifterna inom äldreomsor-
gen från och med 2016-07-01. Det innebär att även maxtaxan måste höjas för att kom-
munen inte ska förlora intäkter. Bilaga 3a, 3b. 
 
Förslaget är att höja avgiftstaket från 1 772 kr/månad till 1 991 kr/mån. Stefan Wikstén 
förklarar att av totalt 1 649 vårdtagare är det 326 personer som kommer upp till max-
taxan vad gäller hemtjänst. För särskilt boende är det 154 personer som uppnår avgifts-
taket. 
 
Agnetha Eriksson förklarade uträkningen av avgiftsutrymmet. Nettoinkomst minskat 
med avgiften för hyra, mat och minimibelopp blir det avgiftsutrymme som personen 
har. Högre avgift än avgiftsutrymmet kan inte kommunen ta ut och högst det avgiftstak 
som kommunen bestämt. Se bilaga 3c. 
 
Mona Wilsson säger att SPF inte förordar en höjning av avgiftstaket. 
……….  
  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum  
   
Kommunala Pensionärsrådet 2016-03-03 8 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 6 
 
Förändring av avgiftstaxan 

 

Stefan Wikstén, controller på socialtjänsten, förklarade förslaget till höjning av avgifter 
inom socialtjänsten. Bilaga 4 a. 
 
Socialnämnden införde timtaxa 2013. Omvårdnad 80 kr/tim och serviceinsatser 180 
kr/tim. Skälet för taxan för omvårdnad var att NLL debiterade distriktsköterskebesök till 
80 kr. Idag kostar ett besök 200 kr. 
  
Beslut från kommunfullmäktige är att nämnderna ska se över taxorna årligen. 
Socialnämnden har på grund av det stora underskottet 2015 fått i uppdrag att förutom att 
minska kostnaderna även öka intäkterna. Ett antal alternativ har tagits fram som visar 
vad avgiftsökningarna medför i ökade intäkter. Delades ut fallbeskrivningar som visar 
hur ändringarna slår för personer med olika nettoinkomst. Bilaga 4b. 
 
Förslaget går till pensionärsrådet för synpunkter innan socialnämnden tar sitt beslut. 
 
Några synpunkter som kom fram var att omvårdnad borde vara billigare, det kan man 
inte välja bort. När det gäller serviceinsatser kan man välja insatser av kommunen eller 
av privata aktörer.  
 
Pensionärsrådet förordar förslaget alternativ 1.  
Serviceinsatser 250 kr/tim, Omvårdnadsinsatser 200 kr/tim. 
 
Mona Wilsson, SPF, tyckte att serviceinsatser skulle kosta 250 kr/tim, omvårdnadsin-
satser 150 kr/tim. 
………. 
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KPR § 7 
 
Övriga frågor 

 

Ändring och tillägg till föregående protokoll 

Iva Lundström, SKPF, ville att en fråga hon ställt till ordförande på sammanträdet med 
pensionärsrådet 2015-11-26 skulle protokollföras.  
Gösta Öhman som justerat protokollet från 2015-11-26 godkänner att det skrivs in och 
justeras i efterhand. 
 
SPF enkätundersökning för kartläggning av anhörigstöd i kommunerna 

Mona Wilsson informerade om den kartläggning som SPF Seniorerna gjort. Enkätun-
dersökningen har gått ut till 14 kommuner i Norrbotten. Bilaga 5a, 5b. 
 
Sammanställningen har skickats till socialnämnden. Den innehåller frågorna, svar och 
kommentarer, en sammanfattning och slutsatser. 
 
SPF hoppas att enkäten ska bidra till att anhörigstödet till äldre förbättras och ge samma 
förutsättningar oavsett vilken kommun man bor i.  
 
Pensionärsrådet tycker att det är en bra undersökning som SPF Seniorerna gjort. 
………. 
 
  
 
   
 
 
 
 


