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     Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Stadshuset, Helena Magnussons arbetsrum, kl 09:30 – 12:00 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Gösta Öhman, PRO 
Inge Stålnacke, SPRF 
Elisabeth Vidman, kommunstyrelsen 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Helena Magnusson, avdelningschef äldreomsorgen 
Birgitta Bergman, sekreterare 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Jaan Eric Lundqvist, SKPF 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  § 1 - 4 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson       
 Justerande   
  Jaan-Erik Lundqvist       

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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 Sammanträdesdatum  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

AU § 1 
 
Äldreomsorgens verksamhetsplan 2016 

 

Helena Magnusson gav en kort information om äldreomsorgens verksamhetsplan 2016. 
Bilaga 1.  
 
Verksamhetsplanen beskriver de mål som gäller för äldreomsorgen och redovisar hur 
verksamheten ska tillgodose dessa mål. 
 
En mer ingående presentation av verksamhetsplanen lämnas på pensionärsrådet. 
………. 
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AU § 2 
 
Höjning av avgiftstaket 

 

Regeringen har lagt ett förslag som gör det möjligt för kommunerna att höja avgifterna 
inom äldreomsorgen från 2016-07-01. Det innebär att maxtaxan kan höjas från 1 772 
kr/mån till 1 991 kr/mån enligt 2016 års siffror. Bilaga 2. 
 
Ärendet går till pensionärsrådet för synpunkter från pensionärsföreningarna. 
 
Pensionärsrådet önskar få exempel på fallbeskrivningar på hur en höjd maxtaxa påver-
kar pensionärer med hög respektive låg inkomst. Socialförvaltningen får ta fram detta 
till pensionärsrådet. 
………. 
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AU § 3 
 
Förändring av hemtjänsttaxan 

 

Socialförvaltningen har lagt fram ett förslag till nya avgifter inom socialtjänsten från 
och med 2016-07-01. Bilaga 3. 
 
Avgifterna inom socialtjänsten har inte ändrats sedan 2013 då timtaxa infördes för hem-
tjänsten. Eftersom socialtjänsten har haft ett kraftigt underskott på grund av volymtill-
växt och inte fått någon utökad ram måste kostnader och intäkter ses över.  
 
Pensionärsrådet vill även i detta ärende ha fallbeskrivningar som visar hur avgiftsför-
ändringarna slår mot olika pensionärer. 
………. 
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AU § 4 
 
Övriga frågor 

 

Några informationspunkter; 
- Nyckelfri hemtjänst är nu igång. 
- Upphandlingen av arbetskläder är snart klar. Planerad start till sommaren. 
- SPF-seniorerna har gjort en enkät kring kommunernas stöd till anhöriga. Resul-

tatet skickas ut till ledamöterna tillsammans med dagordningen för pensionärs-
rådet 

- Utvärdering av hemsjukvården 
- Ombyggnation Källbogården. 
- Resultatet av utredningen kring Furunäsets vårdcentral/Piteå vårdcentral. 

 
Arbetsutskottet tycker det vore bra om den nya socialchefen, Lotta Filipsson, kunde 
komma på pensionärsrådet och presentera sig. 
………. 
 


