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Plats och tid Stadshuset, Helena Magnussons arbetsrum, kl 09:30-11:00 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordf 
Brith Fäldt, Kommunstyrelsen, deltog till kl 10:00 
Gösta Öhman, PRO 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Helena Magnusson, avd chef 
Birgitta Bergman, sekreterare 
Helena Sandström, administratör      
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera       
 Justeringens plats och tid       
      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer        

   Birgitta Bergman § 1 - 11 
 Ordförande   
  Agnetha Eriksson  
 Justerande   
  Gösta Öhman       

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

Organ  KPR arbetsutskott  
Sammanträdesdatum         
Anslags uppsät-
tande 

       Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Äldreomsorgen 
    
Underskrift    
 
 

 
 

       
   Utdragsbestyrkande 
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KPR AU § 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades. Till justerare valdes Gösta Öhman. 
 
KPR AU § 2  
Information från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

Brith Fäldt lämnade aktuell information från samhällsbyggnadsnämnden och kommun-
styrelsen.  
Kommunstyrelsen har godkänt ritningarna för nya boendet på Berget och projekteringen 
kan fortsätta. Det finns förfrågningar om att bygga nya bostäder i anslutning till Berget. 
Hon fick frågan om hur man tänker kring byggandet av bostäder utanför centrala Piteå. 
Brith svarade att kommunen är positiv men det är inte kommunen som ska bygga utan 
andra aktörer. I bostadsförsörjningsplanen står att de som bygger ska planera för att 
även bygga 10 % utanför stadskärnan.   
Förslag till trafik- och parkeringsfrågor håller på att utarbetas. Det ska ut för att samrå-
das och fångas upp synpunkter. Parkeringsautomaterna diskuteras. Måste se till att par-
keringarna fungerar även för äldre och de med funktionshinder. 
Arbetet med översiktsplanen fortsätter och där kan pensionärerna vara med och påverka. 
 
KPR AU § 3 Hyra Samvarolokaler 

Information om att föreningar som vill hyra lokal på Samvaron kommer att få betala 
samma hyra som den som gäller i kommunens övriga lokaler och efter samma prislista 
som den som Kultur- och Fritidsförvaltningen använder sig av. 
 
KPR AU § 4 Budget och resurser i verksamhetsplan 2017 

Verksamhetsplanen var upp som punkt på pensionärsrådet 2016-11-24. Den komplette-
ras nu med hur budget och resurser är fördelade på de olika verksamhetsområdena.  
Bilaga 1. 
 
KPR AU § 5 Lägesbeskrivning nya vård- och omsorgsboendet 

Information om lägesbeskrivningen för det nya vård- och omsorgsboendet lämnas på 
pensionärsrådet. 
 
KPR AU § 6 Lägesbeskrivning för Källbogården 

Nio lägenheter är klara i trygghetsboendet och redan uthyrda. Ytterligare nio lägenheter 
kan förhoppningsvis hyras ut i april. Till hösten 2017 beräknas ombyggnationerna vara 
klara. 
 
KPR AU § 7 Meningsfulla måltider för äldre 

Socialnämnden tillsammans med fastighets- och servicenämnden håller på att utreda 
möjligheten för pensionärer som bor i eget boende att kunna äta måltiderna tillsammans. 
Det finns många förordningar som gäller om en kommun vill servera mat till äldre. Den 
variant som därför testats är Solanderskolans restaurang som har produktionskök. Grup-
pen som testade var positiva till detta. Man vill marknadsföra att man kan gå och äta i 
några av skolrestaurangerna till ett rimligt pris.  
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KPR AU § 8 Framtidens äldreomsorg 2.0 

Allt är klart i Framtidens äldreomsorg förutom byggandet av nya vård- och omsorgsbo-
endet och slutarbetet med Källbogården.  
Frågor för framtidens äldreomsorg är hur man ska få personalen att räcka till när det blir 
fler äldre och hur vi ska använda utbildad personal. Man kommer att göra ett försök i 
någon hemtjänstgrupp med att lyfta bort några arbetsuppgifter som inte behöver göras 
av undersköterskor, till exempel tvätt och städning. 
 
KPR AU § 9 Korttidsboende på Villa Utkiken 

Socialnämnden planerar att öppna upp Villa Utkiken för korttidsvistelse/mellanvård för 
personer som väntar på plats på vård- och omsorgsboende. På korttidsboendet ska fin-
nas plats för 12 personer. 
 
KPR AU § 10 Boendeplan 

Alla kommuner är skyldiga att ha en bostadsförsörjningsplan. Socialnämnden har fast-
ställt en boendeplan för äldreomsorgen. Detaljerna i planen kommer att förklaras på 
pensionärsrådet. Planen går ut som bilaga med handlingarna till kommande pensionärs-
råd. 
 
KPR AU § 11 Äldreomsorgens årsredovisning 2016 

Äldreomsorgens årsredovisning 2016 håller på att sammanställas. Den skickas ut till 
och förklaras på kommande pensionärsråd. 
………. 
 
 
 
 


