
 

PITEÅ KOMMUN    Sammanträdesprotokoll 

     Sammanträdesdatum 

Kommunala Pensionärsrådet  2017-08-24        1 (5) 
 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Ovalen, Stadshuset, kl 13:00-15:30 

 

 
Beslutande Agnetha Eriksson, ordf. 

Inga-Britt Hällström, PRO 

Gösta Öhman, PRO 

Inger Berglund, PRO 

Marianne Lindberg, SKPF 

Iva Lundström, SKPF 

Mona Wilsson, SPF 

Elsy-Britt Fjällström, SPF 

Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen 

Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och servicenämnden 

Brith Fäldth, Samhällsbyggnadsnämnden 

Anne Bjernhagen, Samhällsbyggnadsnämnden      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Övriga deltagande Eva Johansson, hemtjänstchef 

Carina Westbom, verksamhetsutvecklare  

Helena Lundberg, kostchef 

Martin Lindberg, enh.chef Trafik- och projekt 

Helena Sandström, sekreterare 

      

      

      

      

      

      

      

Utses att justera Gösta Öhman, PRO      

 Justeringens plats och tid       

      Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  §24 - 31      

   Helena Sandström  

 Ordförande   
  Agnetha Eriksson       

 Justerande   
  Gösta Öhman       

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    
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KPR § 24 Mötets öppnande 

Mötet öppnades och Gösta Öhman valdes att justera dagens protokoll.  

Dagordningen godkändes efter att en punkt läggs till dagordningen angående  

Nationell kvalitetsplan för äldre, kunskapsdag i Luleå. 

 

KPR § 25 Måltidsservice, Helena Lundberg 

Helena Lundberg, ny kostchef, gästade KPR och berättade lite om sin bakgrund.  

Hon har tidigare bland annat arbetat med nationalräkenskaper, informationsbehandling 

och granskning av kommuner och har inom Piteå Kommun arbetat i staben för 

Fastighets- och serviceförvaltningen och har nu tjänsten som kostchef på Måltids- 

Service sedan 1a maj 2017. Helena berättar att hon tycker att det nya jobbet är både  

intressant och roligt, och att det är viktigt att en sådan här verksamhet fungerar.  

Målsättningen är att maten ska vara välsmakande och kvalitetssäkrad. Hon förklarar att 

hon med välsmakande menar att maten ska smaka, och med kvalitetssäkring att man  

arbetar med fasta recept och rutiner och att det ska vara tryggt och säkert om mottagaren 

har specialkost eller allergier. En dietist är med och arbetar fram menyerna för att det 

ska vara en bra sammansättning och näringsintag. 

 

Mona Wilsson, SPF, undrar om det finns något annat att leverera maten i än  

plastlådorna som de levereras i idag? Marita Björkman-Forsman från Fastighets- och 

servicenämnden berättar om ett medborgarförslag i just denna fråga som de arbetar med 

nu, man ser över vad som är möjligt att förändra. Hon säger också att det varit mycket 

frågor kring specialkost men att man tar till sig medborgarnas åsikter analyserar kring 

orsaker och möjliga förändringar.  

 

Marita Björkman-Forsman berättar även kring en aktuell fråga som gäller Luleå  

Kommuns möjligheter att få kyld mat levererad av produktionsköket i Öjebyn.  

Kommuner får inte köpa och sälja mellan varandra och man arbetar nu med en avsikts-

förklaring för att komma fram till om det är möjligt att samverka. Skolmaten är inte in-

blandad i detta utan det gäller i så fall endast kyld mat från produktionsköket i Öjebyn. 

 

Agnetha Eriksson säger att måltidsservice är en stor fråga för KPR och tycker  

tillsammans med pensionärerna att det kan vara en god idé att ha ett kostråd med en 

grupp som företräder frågorna.  
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KPR § 26 Idéburet offentligt partnerskap, IOP.  Carina Westbom 

Carina Westbom arbetar som verksamhetsutvecklare på Stöd och Omsorg och är nu 

med i ett utvecklingsnätverk vars syfte är att ta reda på hur IOP kan se ut i vår kommun. 

Se bilaga 1. 

Målsättningen är att nå ökad integration och delaktighet. IOP ska alltid ske på initiativ 

av de idéburna organisationerna. Målet i Piteå är att lokalisera samhällets utmaningar 

och försöka hitta lösningar. En workshop planeras under hösten där kommunens olika 

brukarråd kommer att inbjudas. 

 

 

KPR § 27 Nämnderna har ordet 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Martin Lindberg, enhetschef för Trafik- och projekt visar ett bildspel och talar om  

trafikfrågor. Se bilaga 2. 

Han säger att Piteå är under tillväxt och att detta innebär krav på att kunna hantera större 

trafikflöden. Bildspelet visar olika exempel på trafikstockning och en bild demonstrerar 

hur mycket plats ett antal bilar tar i jämförelse med samma antal resenärer i buss och 

med cykel. Han berättar vidare att när staden byggs ut så är gatuutrymmet samma som 

tidigare eller mindre, detta ställer krav på bra trafikflöden och underhåll.  

Man arbetar även med en cykelplan där man planerar för cykelparkeringar och cykel-

passager. Och vad gäller bilparkeringar så funderar man kring hur taxorna ska komma 

att se ut i framtiden och om man kan börja använda sig av digitala verktyg istället för  

P-skiva och de traditionella biljettautomaterna.  

Han berättar att det råder diskussioner kring Norrbottniabanan och man arbetar med en 

fördjupad översiktsplan kring detta. Man diskuterar även hur kommunikationerna  

mellan exempelvis Luleå universitet och Sunderby sjukhus kan se ut mellan Boden, 

Älvsbyn, Kalix och Piteå. 

Piteå Kommun har under lång tid inte haft någon parkeringsnorm men nu håller man på 

att arbeta fram en ny parkeringsplan. En del upplever att det finns för få parkerings- 

platser kring bostäder och affärsverksamheter, men det är fastighetsägaren som bär  

ansvaret för att ordna parkeringar för sin fastighet. Kommunens parkeringar är allmänna 

och är avsedda för stadens besökare. Däremot så har kommunen ett övergripande ansvar 

att ta fram en parkeringsplanering som ska ange vilken parkeringsefterfrågan fastighets-

ägarna ska tillgodose.  

Gösta Öhman, PRO, framför att man borde se över korsningen Timmerleden/Hallgrens-

vägen, dels för att det lätt uppstår svårigheter i fordonstrafiken men att det även är svårt 

som gångtrafikant att på ett säkert sätt ta sig över timmerleden här. Lokaltrafiken borde 

även den ses över eftersom det kan vara relativt lågt antal resenärer som väljer lokal- 

trafiken. Man borde göra det mer attraktivt att ta bussen, och inte bara fokusera på  

centrala Piteå. 
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Martin Lindberg berättar lite om vad som hänt under sommaren 2017;  

Långskatavägen på Djupviken har fått en ny cykelväg och man håller på att göra en 

gång- och cykelbana efter Lasarettsvägen, Strömnäs. Eftersom det byggs nya fastigheter 

vid busstationen så är det fortsatt rörigt på det här området. Martin välkomnar samtal 

om man har åsikter eller goda idéer som gäller trafikfrågor. 

 

Socialnämnden 
Agnetha Eriksson berättar att man klarat sommaren bra. Sommarerbjudandet riktat till 

personalen har i vissa fall använts i sommar men allt har gått bättre än vad man först be-

farade. Eva Johansson berättar att Villa Utkiken öppnar under september 2017 och att 

man är beredd att ta emot de första gästerna from den 11 september. Här ska man kunna 

ta emot de som fått ett beviljat beslut om insatser, men som behöver ett  

tillfälligt boende i väntan på en mer långvarig lösning, exempelvis särskilt boende.  

Eva berättar att hon tror att sommaren blivit bättre än förväntat har varit i samband med 

att det varit färre hemtjänsttimmar och att vård- och omsorgsteamet har tagit det mest 

akuta. Det har varit ett bra flöde runt i verksamheterna. 

Platser på Norrgården har varit stängda pga vattenskada och Källbogården har haft  

platser stängda pga tillbyggnationen, båda boendena kommer att öppnas igen som  

planerat. 

Det planeras starta en samvaroverksamhet på Källbogården, liknande de övriga  

samvaroverksamheter som redan finns i kommunen, med drift fem dagar i veckan.  

Målgruppen blir kringboende seniorer. 

Äldreomsorgen har lagt ett förslag att ta bort pedagogiska måltider för att minska  

kostnaderna, men nämnden vill ha kvar de pedagogiska måltiderna på demensboendena. 

På särskilda boenden med somatiskt sjuka kommer man inte att ha pedagogiska  

måltider. 

Elisabeth Vidman, kommunstyrelsen, frågar om det stämmer att utbildade  

undersköterskor blir lovade jobb i kommunen? Agnetha Eriksson svarar att det finns  

ett erbjudande för vårdbiträden som redan jobbar ute i verksamheten som av olika  

anledningar saknar en undersköterskeutbildning, Vårdlyftet. Det har varit ca 50  

sökanden till detta och upplägget är att de ska utbildas till undersköterskor samtidigt 

som de arbetar, alltså 50% studier och 50% arbete. En del av dessa har tidigare börjat 

utbilda sig men har av olika anledningar avbrutit sin utbildning och kommer kunna  

validera bort en del av de kurser som annars ingår i utbildningen, så utbildningstiden 

kommer att variera. Totalt 27 personer har blivit antagna till Vårdlyftet. Av dessa inne-

fattas både personal från stöd- och omsorg och äldreomsorgen. 
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KPR § 28 Lag om framtidsfullmakter 

Den nya lagen gäller from 170701 och innebär kortfattat att man under tiden man är 

frisk kan meddela hur man vill ha det om man skulle bli drabbad av sjukdom och inte 

längre har förmåga att berätta hur man vill ha det. En fullmaktsgivare ger en fysisk  

person (fullmakthavaren) rätt att företräda denne vid ekonomiska och/eller personliga 

angelägenheter. Se bilaga 3 

 

KPR § 29 Ledsagning, avgifter 

Agnetha Eriksson vill förtydliga att den avgift som nu tas ut för ledsagning är en ser-

viceavgift och ingår i maxtaxan. Det är alltså ingen enskild timtaxa som tas av de som 

har ledsagningsinsats. Se bilaga 4 

 

KPR § 30 Länspensionärsrådet, distribuering av information  

KPRs sekreterare Helena Sandström får tillskickat sig protokoll med bilagor från läns-

pensionärsrådet som hon undrar om ledamöterna i KPR vill ta del av, i så fall endast via 

mail. KPRs ledamöter tycker att det är en god idé och de som vill ha informationen  

tillskickat sig meddelar sin mailadress till sekreteraren om de inte redan gjort det. 

LPRs nästa sammanträde är den 10e oktober. 

 

KPR § 31 Övriga frågor 

 

Nationell kvalitetsplan för äldre 

Norrbottens Kommuner har den 29 augusti 2017 en kunskapsdag kring nationell kvali-

tetsplan för vård och omsorg för äldre personer. Föreläsare Susanne Rolfner Suvanto är  

särskild utredare för nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Hon är sjuksköterska, ut-

bildad inom psykiatri och fil.mag i vårdpedagogik. Det kan vara av intresse för KPRs  

ledamöter att ta del av remissen hon har skrivit. 

Remissen finns här:  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-

201721/ 

Om det är svårt att följa länken gå till www.regeringen.se och skriv SOU 2017:21 i sök-

fältet.  

 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201721/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201721/
http://www.regeringen.se/

