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Plats och tid Stadshuset, Helena Magnussons rum, kl 09:30 – 11:00 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Gösta Öhman, PRO 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Elisabeth Vidman, kommunstyrelsen 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Helena Magnusson, avd chef äldreomsorgen 
Birgitta Bergman, sekreterare 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Gösta Öhman 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  § 11 - 15 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 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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AU § 11 
 
Framtidens äldreomsorg/ Nytt särskilt boende 

 
Det som kvarstår av Framtidens äldreomsorg är att bygga ihop de två huskropparna på 
Källbogården som är vård- och omsorgsboende med varandra. Ombyggnationen beräk-
nas vara klar hösten 2017. Trygghetsboendet i första trapphuset har kunnat hyras ut.  
 
Sista delen i projektet blir att bygga ett nytt särskilt boende med inriktningen demens-
boende. Det finns två förslag till var boendet kan byggas. Det ena är Norrstrandsområ-
det och det andra är att bygga ut Berggården. Ett ytterligare steg kan sen vara att bygga 
ut Öjagården med ett antal platser. 
 
Pensionärsföreningarna tycker att båda förslaget är bra men att Norrstrandsområdet 
ändå är den bästa. Viktigt med miljön runt omkring och att det ges möjlighet till fin ut-
sikt för de boende. 
 
Agnetha Eriksson berättade att man ska se över möjligheten att ordna så att de som bor i 
trygghetsboende ska kunna äta tillsammans i närheten av sitt boende. 
………. 
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AU § 12 
 
Information från biståndsenheten 

 

Pensionärsrådet vill gärna ha information om biståndshandläggningen och därför bjuds 
enhetschefen Madeleine Westman in på kommande pensionärsråd för att berätta hur 
biståndsenheten jobbar. 
………. 
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AU § 13 
 
Rapport från sommaren 2016 

 

Helena Magnusson berättar att det är många som har väntat på plats på särskilda boen-
den. Flera har fått vara kvar på Villa Utkiken och Kärnhuset i väntan på plats.  
 
Det har varit brist på personal men har varit ungefär som tidigare somrar. 
 
Helena Magnusson kommer att presentera mer detaljerat på pensionärsrådet. 
………. 
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AU § 14 
 
Äldreveckan 2016 

 

JaanEric Lundqvist berättar att de pengar som finns kvar från tidigare år ligger kvar på 
ett konto i PRO samorganisation. Inger Berglund, kassör i PRO, skulle vilja att dessa 
pengar istället läggs tillbaka till kommunen och att fakturor som gäller 2016 års Äldre-
vecka får ställas direkt till Piteå kommun äldreomsorgen, som betalar från ett för detta 
bestämt konto. Helena Magnusson lovar att kolla upp och ordna detta. 
 
Aktiviteter för Äldreveckan 2016 är planerade på 16 ställen, i särskilda boenden och 
samvarolokaler, med servering av kaffe och tårta och på vissa ställen underhållning. 
 
Planerna finns även för någon sammankomst i större annan lokal med föreläsning, kaffe 
och tårta. 
………. 
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AU § 15 
 
Föreningen SPRF går in i SKPF 

 

Informerades om att SPRF har gått in i SKPF fr o m 1 juli 2016. Ingen förändring av 
ledamöter under fortsättningen av denna mandatperiod. 
………. 
 

 
 
 
 
 


