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Kommunala pensionärsrådet, 2022-05-24 

Tid och plats  Tisdag den 24 maj 2022, 13.30 – 16:30, Stadshuset 

Närvarande:  Sven-Eric Sterner, PRO  

Annika Sandberg, SPF 

Ingrid Norberg, SKPF 

Kerttu Myllykoski, Finska föreningen 

Jens Lundqvist, KS 

Berta Malo, Vision 

Vanja Åkerström, PRO 

Fredrik Hansson, KS 

Lars Forsell, SPF 

 

Sammankallande:  Ordförande, Fredrik Hansson, KS 

Föredragande: Therese Lifbom, Inger Isaksson, Johanna Nuukuusjärvi, Catarina 

Öström, Katarina Morin, Linnéa Johansson, Ellen Johansson, Frej 

Olsen, Ronnie Arespång, Anna Drugge, Ann-Charlotte Kassberg, 

Agnes Eriksson 

   

Sekreterare:  Therese Lifbom, verksamhetsutvecklare  

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

2. Närvaro 

Närvarande enligt ovan. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

4. Val av justerare 

Berta Malo valdes till justerare. 

5. Föregående minnesanteckningar 

Genomgångna och lades till handlingarna.  
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6. Status pensionärsorganisationerna 

Status liknande senaste sammanträdet, aktiviteter har kommit igång. Svårigheter 

med lokal för aktiviteter, och lokalen är viktig för att kunna hålla kontinuitet och 

locka deltagare. Exempel på aktiviteter som har kommit igång är boule, grillfester 

och IT-skola. På grund av lokalbrist har bokcirklar, handarbetscirklar och gigong inte 

kommit igång. 

Många föreningar märker att deltagarantalet har minskat efter pandemin.  

 

Tidigare möjligt att låna lokal på Fyren, men möjligheten är borttagen. Therese kollar 

om det nu finns möjlighet att låna lokal på Fyren för föreningar. 

  

7. Beställning av dagligvaror i ordinärt boende 

Verksamhetsutvecklare Therese Lifbom informerade om beställning av dagligvaror i 

ordinärt boende. I juni 2021 beslutade socialnämnden att tjänsten varudistribution 

skulle upphöra i den form som funnits sedan 2004. Hjälp att beställa dagligvaror 

finns via dagligvaruhandelns e-handel och de som behöver stöd att beställa varor får 

stödet även fortsättningsvis. Det finns olika nivåer av stöd: välfärdstekniksamordnare 

via Äldresupporten som kan guida i e-handel några tillfällen med målet att 

självständigt kunna utföra e-handel erbjuds kostnadsfritt. Om behov finns av mer 

stöd kan ansökan om hemtjänst göras. Hemtjänsten kan beroende på individuella 

behov antingen guida vid e-handel vid varje beställningstillfälle eller utföra 

beställningen utan att brukaren behöver delta aktivt. Hemtjänstpersonalen har tid 

avsatt för att utföra e-handel. Hur mycket tid som behövs är beroende av individuella 

behov. Tid som planeras som vägledning är 20 minuter, men det kan gå både fortare 

eller ta längre tid att utföra e-handeln och tiden anpassas därefter. 

8. Dialog om kommunikation och marknadsföring för öppna mötesplatser  

Projektledare och enhetschef Inger Isaksson och aktivitetssamordnare Johanna 

Nuuksujärvi och Catarina Öström informerade om de Öppna mötesplatserna och den 

marknadsföring som utförs och planeras för att nå ut med information om Öppna 

mötesplatser. Annonsering planeras på hälsocentraler och kyrkor. Även 

marknadsföring i sociala medier görs. Kommunala pensionärsrådet föreslår att skicka 

brev till alla som är 65 år och äldre. Kommunala pensionärsrådet tipsade också om att 

annonsera i tidningen ”Extra”, det är en tidning som läses av många pensionärer. 

 

Dialog om möjligheten att nå även yngre pensionärer så att de önskar delta på Öppna 

mötesplatser. I nuläget finns Öppna mötesplatser enbart på vård- och 

omsorgsboenden men om öppen mötesplats fanns i annan lokal och som ligger mer 

centralt skulle det nog locka fler att delta.  
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Öppen mötesplats i Råneå efterfrågas efter att den öppna mötesplatsen på Forsbacka 

stängdes. Inger, Johanna och Catarina berättade att det pågår ett arbete att leta 

lämplig lokal, och hänvisade till verksamhetschef för mer information. 

9. Äldreplanen 

Kvalitetsstrateg Katarina Morin informerade att äldreplanen som kommunala 

pensionärsrådet var remiss-instans för nu är antagen av socialnämnden. Äldreplanen 

kommer att publiceras, och layouten håller nu på att tas fram inför publicering.  

Socialförvaltningens ledningsgrupp tar utifrån äldreplanen fram aktiviteter för att nå 

upp till äldreplanens målsättningar. 

Katarina informerade tillsammans med verksamhetschef Ronnie Arespång om en ny 

remiss som kommer att gå ut till representanterna i kommunala pensionärsrådet 

under veckan. Det gäller ett förslag om sammanhållen korttidsverksamhet. Katarina 

och Ronnie informerade om förslaget och remiss kommer att gå ut via Therese 

onsdag 25/5. Sista dag att komma med synpunkter på förslaget är 15/6 2022.  

10. Arbetsordning, verksamhetsbidrag och fritidsförvaltningens uppdrag 

I samband med nästa mandatperiod ses arbetsordningen över och Fredrik tar med 

önskemål att kunna välja in ersättare vid kortare eller längre frånvaro.  

 

Verksamhetsbidraget sänktes 2019, vilket påverkar pensionärsorganisationernas 

verksamhet. Efter pandemin har medlemsantalet minskat i flera föreningar vilket gör 

sänkningen än mer kännbar, och i kombination med hyreshöjningar försämras 

pensionärsorganisationernas förutsättningar. Fredrik tar med frågan till kommande 

budgetprocess. Fredrik informerade dock att från politiken finns inte möjlighet att 

påverka hur barn- och fritidsförvaltningen fördelar sin tilldelade budget.   

 

Barn- och fritidsförvaltningens uppdrag att prioritera verksamheter som riktar sig till 

barn och unga gör det svårare för pensionärsorganisationerna att söka bidrag som 

annonseras från kommunen. Representanterna i kommunala pensionärsrådet 

poängterade att de inte vill ställa grupper mot varandra och tycker även de att det är 

viktigt med aktiviteter för barn och unga, men framför önskemål att skapa 

förutsättningar även för pensionärsorganisationerna att söka om bidrag. Fredrik tar 

med frågan till politikerna i barn- och fritidsförvaltningen. 

 

11. Uppföljning matleverans 
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Måltidsutvecklare Linnéa Johansson och verksamhetsutvecklare Therese Lifbom 

informerade om uppföljning av de matleveranser som görs i samarbete med Piteå 

kommun.  

 

Samarbetet med Piteå kommun fungerar väl, den gemensamma kost- och 

servicenämnden består av lika många politiker från respektive kommun och den 

beredande tjänstemannastyrgruppen har lika många tjänstepersoner från respektive 

kommun så att ingen kommun ska ha fördel vid till exempel behov av röstning. 

Linnéa har också månatliga avstämningsmöten med enhetschefen för Öjebyns 

produktionskök och med leverantören.  

 

Enkätundersökning genomfördes på vård- och omsorgsboenden hösten 2021, 

resultatet visade att de flesta var nöjda eller mycket nöjda med hur maten smakade 

och med antalet meny-val. Dock var det få svarande (ca 25%) och många hade fått 

hjälp av personal att besvara enkäten vilket gör att resultatet tolkas med försiktighet.  

 

Enkätundersökning för brukare i ordinärt boende planeras, men när i tid den ska 

genomföras är inte bestämt.  

 

12. Information om handläggning och biståndsbedömning vid ansökan till vård och 

omsorgsboende 

Specialistsocionom Ellen Johansson och biståndshandläggare Frej Olsen informerade 

om processen handläggning och biståndsbedömning vid ansökan till vård och 

omsorgsboende. Processen startar när ansökan eller anmälan kommer in till 

socialtjänsten och det är många lagar som styr. En viktig paragraf i socialtjänstlagen 

är att alla insatser bygger på frivillighet hos den enskilde, inga tvångsåtgärder är 

möjliga utan den enskilde måste själv ta emot insatser för att de ska gå att genomföra. 

Biståndshandläggare kan därför få jobba motiverande för att en person ska ta emot 

insatser som handläggaren har bedömt att den enskilde har behov av.  

 

Enligt socialnämndens övergripande målsättning ska nödvändigt stöd kunna 

erbjudas i personens egen bostad. Verktyg för det är hemtjänst, trygghetslarm, 

nattillsyn (besök eller kamera), matportioner, dagverksamhet 

(social/demensinriktining), kontaktperson och närståendeplats för avlastning 
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Plats på vård- och omsorgsboende kan beviljas när den enskilde bedöms ha 

omfattande behov och alla andra möjligheter att uppnå skälig levnadsnivå på annat 

sätt är uttömda. Det är till exempel väldigt ovanligt att en person beviljas plats på 

vård- och omsorgsboende utan att tidigare ha haft hemtjänstinsatser.  

 

Biståndshandläggare gör en samlad bedömning av både medicinsk och social 

information. I handläggningsprocessen tas stöd i lagstiftning, vägledande domar och 

kommunens riktlinje för att alla ska få en likvärdig bedömning, men en individuell 

bedömning utifrån behov görs alltid. Kommunala pensionärsrådets representanter 

frågade om känsla av trygghet bedömdes vid ansökan om plats på vård- och 

omsorgsboende. Ellen och Frej berättade att det är viktigt och tas med i 

biståndshandläggarnas samlade bedömning. 

 

När en person har beviljats plats på vård- och omsorgsboende ställs personen i kö 

och boendesamordnare erbjuder plats när det finns ledigt. Vid avslag på ansökan om 

särskilt boende finns möjlighet att överklaga om man inte är nöjd.  

 

13. Väntetid, kö och beläggning på vård- och omsorgsboende 

Verksamhetschefer Anna Drugge och Ronnie Arespång informerade om väntetid, kö 

och beläggning på vård och omsorgsboende.  

 

I Luleå finns 18 vård- och omsorgsboenden med 18 – 144 platser vardera. Totalt finns 

795 lägenheter. På vård- och omsorgsboende bor en person i genomsnitt 1,7 år och 

cirka fem lägenheter blir lediga per vecka.  

 

Enligt socialtjänstlagen ska man som längst behöva vänta på vård- och 

omsorgsboende tre månader efter att beslut har fattats av biståndshandläggare. Nu 

står 78 personer i kö för plats på vård- och omsorgsboende, varav 14 har väntat 

längre än tre månader. Alla dessa har blivit erbjuden plats men avböjt och väntar på 

nytt erbjudande.  

 

14. Wi-Fi på vård- och omsorgsboenden  

Pensionärsföreningarnas representanter framförde till politiken att det är en viktig 

och angelägen fråga med Wi-Fi på kommunens vård och omsorgsboende. Fredrik 

berättar att det finns ett beslut om att Wi-Fi ska införas på alla vård- och 

omsorgsboenden och det arbetas med att införa detta. Arbetet har blivit försenat på 

grund av komponentbrist, det har helt enkelt inte gått att få tag på de delar som 
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behövs. Wi-Fi håller på att installeras, men det tar längre tid än beräknat och ny 

tidplan är att under 2023 ska alla vård- och omsorgsboenden ha Wi-Fi.  

 

15. Äldresupportens uppdrag och bemanning 

Enhetschef Ann-Charlotte Kassberg och medarbetare Agnes Eriksson informerade 

om Äldresupportens uppdrag och bemanning. Pensionärsrådet har tidigare fått 

information om Äldresupportens aktiviteter, planering och bemanning och har 

funderingar om hur de ska få tid att genomföra alla aktiviteter som de planerar att 

göra. Ann-Charlotte och Agnes informerade att projektet för Äldresupporten avslutas 

2022 och i projektet ligger att säkerställa att Äldresupporten implementeras som 

ordinarie verksamhet från och med 2023 och att förutsättningarna ska kartläggas, 

både gällande bemanning och vilka aktiviteter som ska drivas av Äldresupporten.  

 

16. Övriga frågor 

Pensionärsföreningarnas representanter framförde synpunkt på att dagens möte blev 

för intensivt och med för många föredragande punkter. Till kommande möten 

begränsas antalet föredragande så att mötet inte blir så intensivt. 

 

Behov av lokal med hörslinga och att mikrofon används av alla som presenterar 

framkom. Therese strävar efter att alltid boka lokal med hörslinga och mikrofon 

framöver. 

 

17. Nästa möte 

2022-09-20 klockan 13:30 – 16:30. Återkommer om lokal. 

 

18. Mötet avslutas 

Ordförande tackade och avslutade mötet. 

 


