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Plats och tid Samvaron Hamnplan 4, torsdag 12 maj 2016, kl 13:00 – 16:00 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf, §§ 13 - 15      
Rune Öberg, PRO, ordf, §§ 8 - 12, §16 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
Marianne Lindberg, SKPF 
Iva Lundström, SKPF 
Mona Wilsson, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Staffan Edström, SPRF 
Mayvor Ekberg, socialnämnden 
Elisabeth Vidman, kommunstyrelsen 
Ulf Karlsson, fastighets- och servicenämnden 
Ann-Katrine Sämfors, kultur- och fritidsnämnden 
Anne Bjernhagen, samhällsbyggnadsnämnden 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Anders Wedestig, PRO 
Helena Magnusson, avdelningschef äldreomsorgen 
Birgitta Bergman, sekreterare 
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Inger Berglund 
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §§ 8 - 16 

   Birgitta Bergman   
 Ordförande   
  Rune Öberg Agnetha Eriksson 
 Justerande   
  Inger Berglund       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
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KPR § 8 
Nämnderna har ordet 

 

Överförmyndarnämnden 

Elisabeth Vidman informerade om att det finns godemän till alla ensamkommande flyk-
tigbarn men att man ändå önskar att fler ville anmäla sig att bli godemän. En djupare 
granskning av överförmyndarnämnden är gjord och visar att verksamheten fungerar 
relativt bra och de brister som upptäckts har åtgärdats. Budgetarbetet pågår för fullt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ann-Katrine Sämfors berättade att SM-veckan blev en succé, ekonomiskt gick det lite 
minus. Studio Acusticum har övergått till Piteå Science Park. Nämnden har varit på 
budgetberedning. De inversteringar som man vill satsa på är att byta ut den gamla bok-
bussen till en ny buss. Den verksamheten fyller en stor funktion.  
Man fortsätter utveckla Kaleido.  
Lekparkerna förbättras och rustas upp efter den lekparksplan som finns.  
Kommunens övriga parker renoveras allt eftersom. Rune Öberg ställde fråga om hur 
man tänker kring parkerna i byarna. Om byborna inte orkar sköta om dem själva, hur 
gör man då? Ann-Katrine Sämfors lovar att ta frågan med sig.  
Övertrycksparken/Airdome har bestämts ligga på Noliaområdet och man kommer att 
börja med konstgräsmattan. 
LFArena ska få förbättrad belysning enligt de krav riksidrottsförbundets haft. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Anne Bjernhagen berättade bland annat om vuxenutbildning till vård- och omsorgs- 
yrket. Frågan om nedsläckning av vägbelysning kommer på nästa nämnd. 
 
Kommunstyrelsen 

Elisabeth Vidman informerade om kommunens resultat som beräknat på helår skulle bli 
+ 2,5 milj kronor, vilket är sämre resultat än tidigare. Man har ändrat sättet att beräkna 
semesterlöneskulden på. Kommunens inversterar starkt och mycket. Kravet på vardags-
besparingar har lagts ut på alla förvaltningar. Byapengar är utbetalda men många byar 
har inte sökt något bidrag. Svensbyliden vill bygga ut och har fått stöd för det. Byggan-
det av lägenheter vid busstationen har beviljats och kan starta. Parkeringarna och skate-
rampen tas bort. Gösta Öhman ville veta hur byggplanerna i ytterområdena ser ut. Mona 
Wilsson ville veta hur de extra statliga välfärdsmiljonerna på 24 miljoner kronor kom-
mer att utfördelas. Hon önskar att kommunalråden kommer till KPR och berättar. Elisa-
beth Vidman tar dessa frågor med sig. 
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Fastighets- och servicenämnden 

Ulf Karlsson berättar om vardagsbesparingar/vardagseffektiviseringar inom verksam-
heten. Kommunens fastigheter har stora renoveringsbehov. Måltidsservice jobbar på 
med att servera mat och tillaga den utifrån många olika behov, bland annat kulturella, 
etiska och medicinska behov. 
………. 
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KPR § 9 
Nytt vård- och omsorgsboende 

 

Helena Magnusson informerade om uppdraget att ta fram ett underlag till byggandet av 
ett nytt vård- och omsorgsboende. Ett nytt boende finns med i planerna för Framtidens 
äldreomsorg.  
 
Underlaget innehåller statistik på demografin nu och framöver. Kommunen har en 
ökande äldre befolkning. Antalet boendeplatser för äldre har minskat under åren. De 
lägenheter man plockat bort är lägenheter som inte varit lämpliga för vård av svårt sjuka 
äldre. Lägst antal platser per 80 år och äldre har Piteå centrala/Pitholm och Öjebyn. 
Tjänstemannaförslaget är ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning i centrala 
Piteå med 60 platser. Tittar även på en utbyggnad av Öjagården som idag är ett litet 
boende. Analyserar även om Berggården skulle kunna byggas ut mot Nygatan. 
 
Pensionärsrådet tackar för bra redovisning och vill att socialnämnden jobbar vidare med 
planeringen.  
………. 
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KPR § 10 
Framtidens äldreomsorg 

 

Det som återstår av projektet Framtidens äldreomsorg är ombyggnationer av Källbogår-
den och byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende.  
 
Ärendet kring Källbogårdens ombyggnation till trygghetsboende och Samvaro har varit 
upp i Socialnämnden men återremitterades för ytterligare diskussioner kring avtalet med 
Pitebo. När det är klart ska det blir 39 trygghetslägenheter och lokal för samvaroverk-
samhet. Nio lägenheter är klara och kommer att hyras ut av Pitebo från och med 1 sep-
tember 2016.  
 
Iva Lundström undrade om varför man har minskat med 0,25 årsarbetare på Samvaron 
på Hamnplan. Helena Magnusson förklarar att distriktssköterskorna har haft svårt att 
klara sitt uppdrag på grund av att antalet hemsjukvårdsbesök har ökat. För att finansiera 
en utökning i hemsjukvården med 3,0 tjänster har äldreomsorgen arbetat med att omför-
dela resurser. 
………. 
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KPR § 11 
Föreningsbidrag 2016 

 

Pensionärsföreningarna har lämnat in ansökningar om föreningsbidrag för 2016. 
Socialnämnden har 138 300 kr att fördela ut till föreningarna. Bilaga 2. 
 
Socialnämnden har beslutat att föreningsbidraget ska utgå som ett grundbidrag, ett ad-
ministrativt stöd per medlem och ett aktivt stöd per medlem som kan reduceras till bud-
getutrymmet på totalt 138 300 kr. 
 
Förslaget till fördelning ska tas upp till beslut i socialnämnden. Bidraget kommer att 
betalas ut innan sommaren 2016. 
………. 
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KPR § 12 
Ändring av ledamöter/ersättare i pensionärsråd och arbetsutskott 

 

Nya listor på ledamöter/ersättare bifogas som bilaga. Bilaga 3. 
 

SPF har valt Mona Wilsson som ledamot på vakant plats i pensionärsrådet. Som ersät-
tare har SPF valt Gunilla Bergstedt. 
 
Pensionärsrådet föreslår Elsy-Britt Fjällström att representera SPF på vakant plats i ar-
betsutskottet. 
 
Visions pensionärförening har meddelat via Arne Nilzon att föreningen upphört från 
och med årsmötet 2016.  
………. 
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KPR § 13 
Taxor och avgifter måltidsservice 

 

Fastighets- och servicenämnden har lagt förslag till höjning av avgifter för måltids-
service 2017. Bilaga 1. Socialnämnden kommer att ta beslut i ärendet efter att brukarrå-
den fått yttra sig. 
 
Socialnämnden måste ta social hänsyn i avgiftsberäkningen så att den enskilde inte beta-
lar mer än det avgiftsutrymme man har och högst 1 772 kr per månad. (1 991 kronor per 
månad fr o m 2016-07-01). 
 
Pensionärsrådet tycker det är svårt att förstå beräkningen av kostnaderna för maten men 
har inte så mycket att säga om höjningen. De vill däremot att socialnämnden kompense-
ras för det intäktsbortfall som blir när hänsyn till avgiftsutrymme och maxtaxa är tagen. 
……….  
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KPR § 14 
Budget 2017 

 

Agnetha Eriksson som kom direkt från budgetberedning berättade att hon redovisat den 
ambition som socialnämnden har och tagit fram de kostnader som socialnämnden inte 
kan undvika. 
 
Ett nytt vård- och omsorgsboende är viktigt för att de som har behov av ett boende ska 
få det. Det kan göra att hemtjänsttimmarna minskar om de som har det största omvård-
nadsbehoven får flytta till ett boende.  
 
Att Källbogården kan färdigställas så snart som möjligt är också nödvändigt. 
Det är viktigt för att inte få betala för att boendebesluten inte verkställts inom tre måna-
der.  
 
Pensionärsrådet önskar få mer information kring biståndsbedömning på ett kommande 
pensionärsråd. 
 
Mona Wilsson vill få förklarat hur kommunen kommer att fördela de statliga pengarna 
på 24 miljoner kronor.  Önskar att kommunalråden kommer på pensionärsrådet 25 au-
gusti för att förklara detta. 
………. 
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KPR § 15 
Nästa sammanträde 25 augusti 2016 

 

Till nästa sammanträde 25 augusti planeras ett studiebesök på Äldrecentrat.  Detaljerat 
program med parkeringstips kommer med kallelsen till sammanträdet. 
………. 
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KPR § 16 
Övriga frågor 

 

Trygghetsboende 

Iva Lundström ville veta varför lägenheterna på Hamnplan 4 kallas trygghetsboende. 
De får ju själva sköta om allt som om de bodde i en vanlig lägenhet. 
Helena Magnusson förklarar att ordet trygghetsboende är ett nationellt namn för eget 
boende med närhet till gemensamhetslokal. Lägenheterna ska vara handikappanpassade, 
ha hiss och ha en samvaroverksamhet och hemtjänstgrupp i samma hus. I många andra 
kommuner finns även en restaurang men inte i Piteå där vi har en annan matorganisa-
tion. 
………. 
 
Frågor till pensionärsföreningarna 

Staffan Edström tyckte att nämnderna kan fråga pensionärsföreningarna till råds i olika 
ärenden.  
Elisabeth Vidman skickade då en direkt fråga till föreningarna om hur man ska säkra 
upp att man har tillräckligt med godemän. 
………. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 


