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Plats och tid Sammanträdesrum Österbo - Samlingssalen kl.13:00-16:00 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf. 
Mayvor Ekberg, Socialnämnden 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Iva Lundström, SKPF 
Gunilla Bergstedt, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
 
 

Övriga deltagande Helena Magnusson, avd.chef äldreomsorgen 
Birgitta Holmberg, sekreterare 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Iva Lundström 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §13-23 

   Birgitta Holmberg  
 Ordförande JaanEric Lundqvist, SKPF  
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Iva Lundström       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags ned-
tagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
 
 

 
 

       
   Utdragsbestyrkande 
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KPR § 13 
 

Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet, dagordningen godkändes och Iva Lundström valdes att  
justera dagens protokoll. 
JaanEric Lundqvist var dagens ordförande, Agnetha Eriksson var på budgetberedning 
och anslöt i slutet av mötet. 
 
KPR §14 
 
Nämnderna har ordet 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ann-Katrine Sämfors berättade att upphandlingen av en ny bokbuss är klar. Ett förslag 
finns på att bygga en ny ishall istället för den som idag finns på Nolia, då den är i väl-
digt dåligt skick. Projektering kommer att ske under 2018. 
Reningen av badvattnet i Öjebyns simhall ska ses över. Löjan-projektet pågår, finns för-
slag om att bygga bostäder där Norrmalmskolan är idag och att flytta biblioteket till 
kvarteret Löjan. Det finns även ett förslag att Norrmalmskolan flyttar till biblioteks-
byggnaden och i övriga lokaler där. 
Christinasalen blir kvar. Hamncafét i norra hamn kommer att vara öppet i sommar och 
cafét i Badhusparken kommer att vara öppet vid särskilda arrangemang. 
Parken intill Källbogården kommer att rustas upp. 
 
KPR §15 
 
Budget 2018 

Agnetha Eriksson informerade om att Piteå ligger bra till i kostnader när det gäller Indi-
vid- och familjeomsorg (IFO), Stöd- och omsorg (SO) och Äldreomsorg (ÄO) om man 
jämför med övriga kommuner i Sverige. ÄO har 3% lägre kostnader, SO 10% lägre 
kostnader och IFO ligger på samma nivå som övriga kommuner i landet. 
Socialnämnden har svårt att få pengar till volymökningar i verksamheterna. 
Socialnämnden har äskat om 20,3 miljoner kronor för år 2018, bland annat för att antal 
äldre ökar. I den summan är inte medräknat att kommunen nu får kortare tid på sig att ta 
hem patienter från sjukhuset, till kommunens äldreomsorg. Tidigare har kommunen haft 
fem dagar på sig, nu minskas det till tre. I jämförelse med Boden och Luleå så är Piteå 
bäst på att ta hem patienter från sjukhuset. 
Det behövs även fler socialsekreterare för att klara ökningen av anmälningar om barn 
som far illa. Socialförvaltningen har fått allvarlig kritik från Inspektionen för Vård- och 
Omsorg, IVO, för att de har alldeles för lång handläggningstid i de ärendena.  
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Framtidens äldreomsorg är nu klart förutom det nya boendet på Berggården som beräk-
nas vara klart under hösten 2019. 
Agnetha avslutar med att säga att vi inte kan göra mer av samma sak utan att vi måste 
fundera på vad vi kan göra nytt. 
 
KPR § 16 
 
Avgifter ledsagning 

Agnetha Eriksson berättade att Äldreomsorgen har gjort en utredning för att ge underlag 
till beslut om att ledsagarservice ska avgiftsbeläggas. Förslag till beslut blir att ledsag-
ning enligt SoL ingår i hemtjänstens insatser och ska avgiftsbeläggas som serviceinsats 
och ingå i maxtaxan. Bilaga 1. 
 
KPR § 17 
 
Avgifter måltidsservice 

Ann-Charlotte Johansson informerade om ett förslag på ändrade taxor och avgifter för 
måltidsservice from 2018-02-01. Bilaga 2. 
Den nya kostchefen Helene Lundberg är inbjuden att närvara vid nästa KPR 2017-08-24 
 
KPR § 18 
 
Lägesbeskrivning Källbogården 

Helena Magnusson informerade om att byggnationerna på Källbogården ska vara klara i 
slutet av augusti 2017. Trygghetsboendet kommer att inrymma 18 lägenheter och  
Källbogårdens äldreboende kommer att ha 39 boendeplatser. På varje avdelning finns 
matrum och ett sköljrum. Samvaroverksamheten kommer att bedrivas i gamla matsalen. 
På grund av det störande ljud som byggnationen medfört har sju lägenheter tomhållits. 
 
KPR § 19 
 
Lägesbeskrivning demensboende Berggården  

Helena Magnusson visar ritningarna på det nya boendet och berättar om färgsättningen. 
På varje avdelning kommer det att finnas matrum, rum för samvaro och sköljrum. 
Upphandlingen sker under maj 2017. Markarbetet beräknas kunna påbörjas under hös-
ten 2017 och boendet beräknas vara klart under hösten 2019. Huset byggs i formen av 
ett ”T” bla  för att personalen ska kunna ha god uppsikt över de boende. 
Äldreomsorgen har för få platser i särskilt boende och det är en av  
anledningarna till att Villa Utkiken kommer öppna under hösten 2017. Där blir ett  
korttidsboende dit vårdtagare kommer att kunna komma i väntan på plats i särskilt bo-
ende.  
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KPR § 20 
 
Föreningsbidrag 

Alla föreningar har kommit in med sina ansökningar och de kommer att behandlas  
under maj månad 2017. 
 
KPR § 21 
 
Chef / antal underställda 

Helena Magnusson lämnar en redovisning av antal underställda per chef i äldre- 
omsorgen. Den visar att chefer på särskilt boende har ca 24,39 årsarbetare att  
arbetsleda, för hemtjänstchefer är antalet 26,06 årsarbetare och för hemsjukvårdschefer 
är antalet 16,50 årsarbetare. Cheferna på Äldrecentrat har 28,64 årsarbetare att arbets-
leda. Bilaga 3. 
 
KPR § 22 
 
Arbetsmetoder, dagordning 

Pensionärsrådet önskar få information, kallelser och annat material via mail så de kan 
vara pålästa före sammanträdena. Ett meddelande har gått ut angående detta.  
Bilaga 4. 
Tillf. ordförande JaanEric Lundqvist poängterade att även pensionärsföreningarnas re-
presentanter har skyldighet att komma in med ärenden och påminde om att KPR inte 
bara rör socialtjänsten. 
 
KPR § 23 
 
Övriga frågor 

 
Krisberedskapsveckan 

Inger Berglund, PRO, tog upp att hon vid KPRs förra sammanträde tagit upp om Kris-
beredskapsveckan som var under vecka 19, att pensionärsrådet haft önskemål om att nå-
gon skulle komma och informera vid detta sammanträde. 
 
 
…………………… 


