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Plats och tid Källbogårdens samlingssal, kl 13:00 – 16:00 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inga-Britt Hällström, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF, kl 13:00 – 14:30, § 17 - 18 
Kjell Sjöström, SKPF 
Mona Wilsson, SPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Inge Stålnacke, (SPRF) SKPF 
Mayvor Ekberg, socialnämnden 
Elisabeth Vidman, kommunstyrelsen 
Marita Björkman-Forsman, fastighets- och servicenämnden 
Annica Lundgren, kultur- och fritidsnämnden 
Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Helena Magnusson, avdelningschef äldreomsorgen 
Birgitta Bergman, sekreterare 
Staffan Edström (SPRF) SKPF 
Gunilla Bergstedt, SPF 
      
      
      
      
      
      

Utses att justera Rune Öberg, PRO      
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  § 17 - 25 

   Birgitta Bergman  
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Rune Öberg, PRO       

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
 
 

 
 

       
   Utdragsbestyrkande 
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KPR § 17 Studiebesök Äldrecentrat 
 
Pensionärsrådet startade med ett studiebesök på Äldrecentrat. Byggjobbarna hade fullt 
upp med att färdigställa inför besiktning i september och verksamhetsstart i oktober. 
Sällskapet vandrade runt i de olika flyglarna och fick förklarat vad olika utrymmen 
kommer att användas till. Förhoppningsvis kommer pensionärsrådet att kunna åter-
komma när verksamheten har kommit igång. 
 
KPR § 18 Mötets öppnande 
 
Agnetha Eriksson öppnade mötet. Till att justera dagens protokoll valdes Rune Öberg, 
PRO. 
 
KPR § 19 Äldreveckan – Seniorveckan 
 
Pensionärsrådet påpekade och föreslog Seniorveckan som ett bättre och trevligare namn 
än Äldreveckan.  
 
JaanEric Lundqvist informerade om planerna för 2016 års Seniorvecka. Den kommer att 
hållas i alla äldreboenden och i de sex samvarolokalerna som finns i kommunen. 135 
tårtor kommer att serveras och musikunderhållning erbjudas på de olika ställena. Aktivi-
teterna kommer att ske under tiden 15 september till och med 27 oktober.  
Verksamheterna har fått bestämma hur man vill genomföra aktiviteterna och hur mycket 
hjälp man vill ha av pensionärsföreningarna på respektive ställe. Totalt kommer 42  
personer från pensionärsorganisationerna att ställa upp och hjälpa till. 
 
De pengar som pensionärsföreningarna har kvar från tidigare år kommer att överföras 
till kommunen och därifrån kommer alla kostnader för årets Seniorvecka att betalas. 
 
Agnetha Eriksson menar att utifrån de pengar som avsätts till Seniorvecka vartannat år 
är det upp till pensionärsföreningarna att bestämma vilka aktiviteter man vill satsa på. 
 
KPR § 20 Information om förändring av SPRF – SKPF 
 
JaanEric Lundqvist, SKPF Pensionärerna, berättar att SPRF, Sveriges Pensionärers riks-
förbund, efter några års diskussioner, beslutat att lägga ner sin förening för att istället 
ingå i SKPR Pensionärerna fr o m 2016-07-01. 
 
Inge Stålnacke berättar att SPRF startade 1937 i Sverige med medlemmar som ofta varit 
statligt anställda. 1947 startades det upp i Piteå och hette då Kronan. 
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KPR § 21 Nämnderna har ordet 
 
Fastighets- och servicenämnden 
Marita Björkman-Forsman berättade att nämnden är inblandad i projekteringen av det 
nya äldreboendet. 
Hon berättade även att hon tillsammans med Agnetha Eriksson har fått i uppdrag att se 
över möjligheten för pensionärer som bor hemma att kunna gå till gemensam mat-
servering. Det är idag möjligt att gå till skolrestaurangerna som har eget produktions-
kök. Det finns i Strömbackaskolan, Norrfjärden, Öjebyn och Hortlax skola. Däremot 
finns ju den möjligheten bara när skolterminen pågår. Skulle kanske kunna genomföras 
där det finns samvarolokaler och då genom någon form av abonnemangssystem. 
Fastighets- och servicenämnden ser över de kostpolitiska riktlinjerna. Man ska försöka 
renodla serveringen av specialkost så att det täcker upp för etiska, religiösa eller  
medicinska skäl. 
 
Gösta Öhman undrade hur man tänker med matservering i samvarolokalerna i ytterom-
rådena. Marita tar med sig den frågan. 
 
Mona Wilsson undrade hur man gör för att ändra de låga siffrorna som Piteå fått i 
Öppna jämförelser vad gäller matsituationen. Vad görs för att de äldre inte ska gå ner i 
vikt? Helena Magnusson berättade att det pågår ett kostprojekt kring matmiljön till-
sammans med dietist på Roknäsgården och att man får se vad det kan leda till. Inom 
ramen för Senior Alert följer man upp bland annat vikt och vad viktförändringar står för 
och beslutar om de åtgärder som kan behövas. 
Marita Björkman-Forsman förklarade att man har avvikelserapportering för att fånga 
upp t ex felaktiga leveranser, matsvinn och brister i matproduktionen. 
 
Kommunstyrelsen 
Elisabeth Vidman berättade att kommunens ekonomi i stort ser ganska bra ut. Det går 
bra för Piteå med lägre arbetslöshet än riket. Antalet invånare har ökat med  
170 personer. Aktuellt är bland annat planen för extraordinära händelser, bostadsför-
sörjningsplan, planprogram för Backenområdet, gång- och cykelvägar bland annat vid 
Sundsgatan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Brith Fäldt tog upp ändringarna av gång- och cykelvägen vid Ringiusvägen och  
berättade om Sundsgatans utformning. Tog även upp planen för Backenområdet där 
man vill samla affärerna i övre delen och industriområdet för sig.  
På måndag kommer man att börja gräva fjärrvärmeledningen vid busstationen. Man vill 
även göra om trafikmiljön med tydliga områden för bussar, biltrafik och gångare. Bara 
ett mindre antal parkeringar kommer att finnas tillgängliga i det nya lägenhetsbygget. 
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Ny skatepark håller på att byggas vid Norrstrandsbadet. Lindbäcks som ska bygga  
lägenheter vid busstationen säger att byggandet av de 100 lägenheterna kommer att gå 
snabbt, eftersom de byggs i moduler och sätts på plats. 
Arbetsmarknadsenheten har många utbildningar och många sökanden till platserna. 
800 ferieplatser har funnits i sommar. Sommarstudier har hållits för flyktingbarn.  
Flyktingsidan har fått en egen avdelning och det bedöms att man ska klara kravet från 
regeringen att ta emot de flyktingar som kommer hit. 
Pågående arbeten med bland annat nya äldreboendet och Kaleidoparken.  
Hastighetsbegränsningarna ska ändras till 40 och 60. 
 
Agnetha Eriksson förklarade att av de flyktingar som kommer är 60 % barn. Detta ger 
en anspänning på socialtjänsten. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Annica Lundgren informerade att nämnden fortsätter att jobba med lekparker och parker 
i kommunen. En till två parker/år ska åtgärdas. I år är det parken på Berget som står i tur 
och 2017 blir det Belonaparken och Källboparken. Skatebordparken håller på att färdig-
ställas. Reprisen startar café på dagtid på Kaleido. Kulturdebatten fortsätter i media. 
 
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden behöver fler till uppgiften godemän och flyktingvänner. 
 
Socialnämnden 
Äldrecentrat står snart klart och kan starta upp den nya verksamheten.  
Pitebo har hyrt ut lägenheterna i 1:a trapphuset som trygghetsboende. Andra delen av 
trygghetsboendet kommer att färdigställas för att sen hyras ut. 
 
KPR § 22 Information från biståndsenheten 
 
Madeleine Westman, enhetschef biståndsenheten, informerade hur biståndsenheten  
arbetar med behovsbedömning. Bilaga 1. 
 
Hon berättade bland annat att myndighetsutövningen styrs av Socialtjänstlagen och LSS 
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) utifrån rättssäkerhet,  
likställighet och rätten till bistånd och skäliga levnadsvillkor. Det är bistånds-
handläggare som utreder, bedömer och beslutar kring den enskildes ansökan. Bistånds-
bedömningen innebär också kostnadsansvar utifrån de ramar som äldreomsorgen har. 
Till sin hjälp vid biståndsbedömning använder man sig av socialstyrelsens utrednings-
metodik ÄBIC (Äldres behov i centrum) och tar hjälp av legitimerad profession,  
vårdplaneringsteam, ärendedragning, ärendeprioritering och SIP (samordnad individuell 
plan) mot landstinget. 
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KPR § 23 Rapport från sommaren 
 
Äldreomsorgen har bedrivit mellanvård på Villa Utkiken och Kärnhuset för att undvika 
att få betalningsansvar på lasarettet. Landstinget har stängt ner vårdplatser under  
sommaren vilket har lett till att fler behövt vård och omsorg av äldreomsorgen. 
 
KPR § 24 Nytt äldreboende 
 
Det finns två förslag till var det nya äldreboendet kan byggas. Det ena är Norrstrands-
tomten och det andra är att bygga ut Berggården. Socialnämnden föreslår att det ska 
byggas 60 platser i boendet.  
 
Pensionärsrådet undrade om man klarar sig med 60 platser. Agnetha Eriksson säger att 
det även kan bli behov att bygga ut Öjagården för att klara behovet av äldreboende i 
framtiden. 
 
KPR § 25 Övriga frågor 
 
Mona Wilsson undrade över siffran i Öppna jämförelser som visade att en person med 
hemtjänst kan behöva träffa 15 olika undersköterskor i sitt hem. Både Agnetha Eriksson 
och Helena Magnusson kände sig tveksamma över den siffran eftersom många hem-
tjänstgrupper överhuvudtaget inte består av så många anställda. 
Hemtjänstgrupperna får ofta med kort varsel ändra om schema och arbetsfördelning och 
pussla ihop för att alla ska få den hjälp de har beviljats. 
 
På tidigare pensionärsråd har frågan kommit upp om hur de statliga pengarna på  
24 miljoner kronor kommer att fördelas. Agnetha Eriksson förklarar att den  
20 september kommer regeringen att fatta beslut om dessa pengar.  
 
Pensionärsrådet fick slutligen följa med och se var de nya lägenheterna i Källbogårdens 
trygghetsboende ligger i huset. 
………. 


