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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 1  Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat. 
 
KPR § 2  Val av justerare 

Staffan Edström valdes att justera dagens protokoll. 
 
KPR § 3  Godkännande av dagordningen 

Tre punkter läggs till under övriga frågor; 
 Stimulansmedel för ökad bemanning 
 Internet på hemmen 
 Hur väljs patientråd?  

JaanEric Lundqvist vill skicka med ett häfte med protokollet; En bättre plats att åldras 
på.  
Dagordningen godkänns. 
 
KPR § 4  Nämnderna har ordet 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Brith Fäldth berättar att det är högt tryck på bygglov just nu. Det nya området på Berget 
har nu påbörjats med första etappen, vilket innebär att man nu monterar de första 64  
lägenheterna. Det kommer att bli 1-och 2rums lägenheter. Etapp två planeras att  
påbörjas direkt när första etappen är klar. Det kommer även att öppna en matvarubutik i 
området. Det beskrivs som att en ny stadsdel börjar ta form på Berget. 
 
Brist på tillgänglig industrimark har gjort att man nu tittar på de 74 hektar mark som 
finns på Haraholmen. 
 
Vindkraftsparken är på väg att byggas ut, den blir då Europas största vindkraftspark. 
Det diskuteras hur man ska frakta de stora betongdelarna som utgör delarna till vind-
kraftsparken. Trafikverket uttrycker problem eftersom de stora delarna inte beräknas 
kunna passera viadukter, smala vägar och liknande. Man fortsätter att arbeta med frå-
gan.  
 
Det pågår ett fördjupningsarbete för landsbygden, man diskuterar hur och var det ska 
byggas på landsbygden. Detta grundar sig lite på att det är sagt att om man bygger  
bostäder centralt så ska man bygga motsvarande 10% på landsbygden.  
 
Det är nu tilldelat vilka som ska bygga på tomten där Norrmalmskolan nu står. Elever 
ska flyttas, men det står ännu inte riktigt klart om hur det kommer att bli. Man arbetar 
fortfarande med frågan eftersom det är många aspekter som ska vägas in. 
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Trafik; Noliagatan är stängd. Man ser även över framkomligheten generellt i centrum.  
 
Vuxenutbildningen; det är jättemånga som går vuxenutbildning nu. Det utbildas bland 
annat ett hundratal undersköterskor per år. Diskussioner pågår även för att se över hur 
man på ett bra sätt kan gå ut med hur man blir anställd hos Piteå Kommun. Det kan vara 
lite svårt att förstå allt med anställningstid, LAS och inkonvertering. Man tittar även på 
andra sätt att komma ut i arbetslivet med extra-tjänster, lärande rekrytering osv.  
Stadshuset har i denna fråga möjlighet att bli bättre på att ta emot och skapa extra-
tjänster.  
Mona Wilsson berättar att Äldrerådet har fått i uppdrag att titta på hur äldre ställer sig 
till att det inte finns någon generell utbildningsplan för undersköterskor. Utbildningarna 
kan skilja sig mellan kommuner och det finns i dagsläget ingen nationell utbildnings-
plan som säger vad en undersköterskeutbildning ska innehålla. Brith Fäldth säger att 
utbildningar inte alltid behöver vara på plats, utan att de lika väl kan vara digitala. 
 
Varje år görs en enkätundersökning som heter Hälsa till alla, vilket ger underlag att  
analysera folkhälsan i Piteå Kommun. Den visar hur vi mår, och resultatet visar på att 
kvinnor och flickor i vår kommun är de som mår sämst.  
 
Gösta Öhman undrar om stadsarkitekten har några synpunkter på hur fastighetsbygget 
på busstationen ser ut. Brith Fäldth svarar att det som framförts är att man ska hålla sig 
till rutnätet och följa stadsplanen.  
Gösta undrar även hur man planerar dessa 10% som ska byggas på landsbygd om man 
bygger fastigheter i centrala delarna av Piteå?  Brith Fäldth berättar att det ständigt  
pågår resonemang med byggherrarna. De flesta säger att de gärna bygger, men de vill 
inte stå för driften av fastigheterna. Det uppstår då ofta diskussioner om hur driften ska 
skötas. 
 
Fastighets- och servicenämnden 

Maritha Björkman-Forsman berättar att snart startar den gemensamma servicenämnden 
tillsammans med Luleå kommun. Den 15 mars 2018 är det sista datum för möjlighet att 
överklaga. Den gemensamma servicenämnden kommer enbart att gälla Öjebyns  
Produktionskök där de producerar och levererar kyld mat. Öjebyns produktionskök  
levererar i dagsläget till hemtjänsten och förskolor i Piteå kommun. Kommunens övriga 
kök levererar varm mat, så detta gäller alltså enbart Öjebyn produktionskök av kylda 
rätter. 
Denna gemensamma servicenämnd har tillkommit på efterfrågan av Luleå kommun och 
planeras kunna börja leverera till både Luleå och Piteå kommun från februari 2019. Den 
nya nämnden ska finnas ett år innan planerad full drift eftersom Öjebyns produktions-
kök måste byggas ut och en ny planering ska arbetas fram. Det planeras även för fler 
årsarbetare. Det befintliga produktionsköket påverkas på så vis att det byggs ut.  
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Det är beslutat att det i den nya nämnden kommer att vara sex politiker, av vilka tre 
kommer från Piteå kommun och de övriga tre från Luleå kommun. Dessa kommer bara 
att ansvara för Öjebyns produktionskök. 
 
Fastighets- och servicenämnden ser över nästa prishöjning, målsättningen är att det ska 
bli så liten höjning om möjligt. Det är ökade volymer inom äldreomsorgen och skolan, 
men man får ingen ramökning för ökade volymer och då blir det en prishöjning som blir 
konsekvensen. Marita återkommer till kommunala pensionärsrådet och berättar när det 
är klart. 
 
Det nya äldreboendet på Berget är i fas med vad som planerats. I samband med att det 
nya boendet växer fram planerar man byte av ventilation och belysning på nuvarande 
Berggården.  
 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ann-Katrine Sämfors berättar att man fått ekonomiskt stöd från länsstyrelsen för att 
arbeta med en handlingsplan för friluftsliv. I denna ska det framgå vad vi har för politik 
och ska då verka för lättare samarbete kring friluftsliv och till syfte att väcka intresse för 
friluftsliv och bidra till ökad fysisk aktivitet. Målet är att i förlängningen bidra till ökad 
hälsa för medborgarna. Det finns en broschyr som heter `Fritid för alla´ som i sitt  
innehåll beskriver platser för friluftsliv med stor tillgänglighet. 
 
Gösta Öhman vill framföra en fråga vad gäller parkeringen för funktionsnedsatta vid 
nya fotbollshallen på Noliaområdet. Det gäller vägen som leder fram till dessa  
parkeringar som är avstängd, hur ska man kunna parkera om man är i behov av dessa 
särskilda parkeringsplatser? Brith Fäldth säger att hon kan ta frågan med sig eftersom 
det egentligen hör till hennes politiska område.  
 
Socialnämnden 

Agnetha Eriksson har inget ytterligare att ta upp som inte finns på dagordningen. 
 
KPR § 5  Verksamhetsplan äldreomsorgen 

Äldreomsorgens verksamhetsplan har skickats ut tillsammans med kallelsen till  
dagens kommunala pensionärsråd. 
Helena Magnusson berättar att man i sin internbudget gör om så att det blir fyra grenar 
under äldreomsorgen.  
Verksamhetsplanen visas på sammanträdet och Helena förtydligar en del allt eftersom 
hon berättar. Det ser ut som att avdelningsgemensamt har ökat jättemycket, men detta 
beror på att man flyttat hemtjänsttimmarna dit.  
På sidan 9 visas bemanning på särskilda boenden. Antal årsarbetare utan statligt stöd är 
0,8 årsarb/plats och med statligt stöd är det 0,835 årsarb/plats.  
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Ersättningen som går ut till särskilda boenden vid parboende har höjts.  
 
På sidan 11 ser man hur befolkningsutvecklingen prognostiseras, att antal äldre ökar. 
 
Mona Wilsson undrar om det finns internationell statistik över väntetider? Finns  
statistik över hur många som varit kvar i slutenvård fast de är färdigbehandlade? 
Man har dragit ner 33000 platser i särskilt boende i landet. Helena Magnusson svarar att 
om man har behov av särskilt boende så finns det olika lösningar, men man bedömer 
alltid vem som har störst behov av platsen. Sedan har den erbjudne rätt att tacka ja eller 
nej till platsen. Nu när det är brist på platser så har en del blivit kvar på Trädgårdens 
Äldrecentra och på Villa Utkiken. Man försöker arbeta brett och prioriterar varje dag, 
men vi ligger på ett snitt på 28 dagar till erbjuden plats. 
Hemtjänst är ofta en första insats, om det inte räcker till så har man rätt till plats på sär-
skilt boende.  
Mona Wilsson undrar hur ofta gör man uppföljningar på äldreomsorgen?  
Helena Magnusson svarar att den stora uppföljningen är årsredovisningen, men man gör 
uppföljningar med kontinuitet under året. 
Brith Fäldth undrar om Villa Utkiken är en permanent lösning? Helena Magnusson  
svarar att det är en tillfällig lösning i väntan på det nya boendet, men man ser redan nu 
att det kommer att behöva byggas fler boenden inom en snar framtid om man ska klara 
sitt uppdrag även i framtiden. Munkberga kommer dessutom att behöva ersättas med ett 
nytt boende. 
 
Det kostar 7100 kronor per dygn om vi inte klara av att ta hem personer som är färdig-
behandlade från sluten vården. För att kunna klara av att ta hem de färdigbehandlade så 
har äldreomsorgen fått ta över en del av Norrgården som nu använts som boende till 
ensamkommande flyktingbarn. Det är svårt att hyra en vårdlokal, men denna kräver 
bara några förändringar innan den är klar att brukas av äldreomsorgen.  
Agnetha Eriksson talar om att det ibland kan krävas snabba beslut om det gäller  
demensplatser. När det nya boendet på Berget är färdigställt så ökar tillgången på  
demensplatser eftersom det planeras vara ett renodlat demensboende. 
Norrgården väntas vara utan en avdelning under hela 2018 på grund av renovering. Det 
är tänkt att Villa Utkikens personal ska flyttas till nya demensboendet på Berget när det 
är klart, och att man i samband med detta stänger ner Villa Utkiken. Det kan vara klokt 
att man istället nyttjar de lokalerna på Norrgården som tidigare nämndes. 
Helena Magnusson tycker att det är positivt att ha en form av korttidsboende där man 
snabbt kan ta emot personer som är i behov av plats i särskilt boende, där det är  
färdigmöblerat och klart för inflyttning. 
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Mona Wilsson undrar om frågan drivs om att bygga ett särskilt boende på Norrstrand?  
Socialnämnden har ett uppdrag att utreda ett nytt boende. 
Agnetha Eriksson understryker att det här rådet vill ha området stadsplanerat, att det 
finns önskemål om att stadsplanera för ett boende.  
 
KPR § 6  Årsredovisning 2017 

Helena Magnusson berättar sammanfattande om äldreomsorgens årsredovisning 2017.  
Årsredovisningen visas på storbild för rådet och gås igenom beskrivande. Kommunala 
pensionärsrådets representanter kommer att kunna ta del av äldreomsorgens  
årsredovisning när den antagits av socialnämnden. 
 
Källbogården färdigställdes under 2017. 
 
Äldreomsorgens ambition är att minska antalet hemtjänsttimmar och man vill öka anta-
let platser i särskilt boende. 
 
Mona Wilsson tar upp en fråga som tidigare lyfts i rådet, angående att maten från  
kommunens produktionskök transporteras i plastlådor. Maritha Björkman-Forsman 
berättar att frågan har utretts efter ett medborgarförslag där man bland annat tittat på om 
rostfria kantiner skulle kunna vara ett alternativ, men det har visat sig att det inte skulle 
vara försvarbart att välja det alternativet. Man ser nu över om andra typer av plast-
förpackningar, som är bättre ur ett miljöperspektiv, kan vara ett rimligt alternativ. 
 
JaanEric Lundqvist vill ha förtydligande kring vad som innefattas i planerad fjärr-
tillsyn? Helena Magnusson berättar att det är de nattkameror som nattpatrullen använder 
sig av vid planerade tillsyner. Man hoppas att användandet av dessa ska öka.  
 
Helena Magnusson beskriver situationen kring betalansvar.  Kommunerna har problem 
att ta hem sina brukare när de färdigbehandlats i slutenvården. Att färdigbehandlade 
personer ligger kvar på sjukhusen är ett problem som har ökat. På Sunderby sjukhus är 
det motsvarande två vårdavdelningar med färdigbehandlade patienter, konsekvensen av 
detta är att sjukhusen inte klarar sitt uppdrag. Piteå kommun redovisar ett lågt betalan-
svar, men för att för att klara det även fortsättningsvis så krävs det att det finns förut-
sättningar för det.  
 
Ekonomin för 2017 redovisas i balans. Detta beror delvis på att delar av projektet  
Framtidens äldreomsorg inte är klara under året, samt att man kom igång med arbets-
kläderna till personalen under hösten.  
Under 2017 har 13 % av äldreomsorgens särskilda boenden varit obebodda på grund av 
renoveringar.  
  



PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

 Sammanträdesdatum 2018-03-08  
   
Kommunala Pensionärsrådet  7 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 7  Aktuellt från äldreomsorgen 

Den nya utskrivningslagen har varit gällande i ungefär en vecka nu, och det är nytt för 
alla. Sjukhusen, hälsocentralerna och kommunerna ska samverka i ett nytt datasystem. 
Hälsocentralerna bär nu ett tydligare ansvar. Till en början har äldreomsorgen en chef 
som är tjänst på  
helgerna för att stötta upp verksamheten tills man har jobbat in sig lite i det nya.  
 
Samvaron på Källbogården är på väg att startas upp. Lokalen ska iordningställas och en 
person ska anställas.  
 
Man kommer att arbeta för att starta ett demensstöd till särskilda boenden.  
 
KPR § 8 Föreningsbidrag 

Agnetha Eriksson berättar att det kommit ett önskemål från föreningarna på  
Kommunala förebyggarrådet, KFR, gällande föreningsbidrag. De anser att bidraget  
betalas ut för sent in på året och har önskemål om utbetalning tidigare under året, eller i 
två omgångar. Frågan ställdes till de som närvarade på KPRs AU och där ansåg man 
inte att pensionärsföreningarna påverkas negativt av att utbetalningen sker så som den 
gör nu och ansåg att föreningsbidragets utbetalning bibehålls såsom den varit. Frågan 
ställs nu till de som närvarar på KPR och de rekommenderar enhetligt att  
föreningsbidragets utbetalning bibehålls såsom det är.  
 
KPR § 9 Parkeringfrågan 

Inger Berglund efterlyser hjälp med att lära sig den nya parkeringsappen. 
Brith Fäldth berättar att ABF håller bland annat utbildningar i hur man betalar med  
appen, hur man hanterar internetbanken osv. och rekommenderar att man tar kontakt 
med ABF om man vill veta mer.  
Brith berättar att det nya parkeringssystemet träder i kraft 1 maj, beslutet är taget. 
Man börjar med att titta på hur det fungerar i parkeringshuset Stadsberget och  
undersöker om man ska kunna betala från den 1 maj. När detta införs vill man ha  
parkeringsvärdar som kan informera och visa hur man gör. Brith undrar om pensionärs- 
föreningarna är intresserade av att vara parkeringsvärdar? 
Gösta Öhman, PRO, tror inte att det är något som pensionärsföreningarna vill göra utan 
menar att det kan passa ferieungdomar bättre.  
Ann-Katrin Sämfors undrar hur man gör om man har handikapptillstånd men står på en 
vanlig parkering, måste man betala då? Brith tar frågan med sig. 
Brith berättar att det genom de digitala systemen går att ta fram en del statistik som  
visar att snittiden för parkering är 1:38 timmar. De som parkerar mest är de i arbetsför 
ålder, men det är fler i antal 65 år och äldre än de som är mellan 18-25 år. 
För att förtydliga vad som kommer att gälla på parkeringarna på Coop och ICA  
Kvantum i centrum, så kommer man att kunna parkera endast två timmar på ICA  
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Kvantum, och på Coop står man två timmar gratis- med möjlighet att stå längre. 
 

KPR § 10 Övriga frågor 

 
Stimulansmedel för ökad bemanning 

Agnetha Eriksson berättar att det årligen redovisas tjänster för ca 8,7 miljoner  
kronor statligt stöd per år. Mona Wilsson undrar vilka personer som anställts för de 
pengarna? Helena Magnusson berättar att det bara anställts undersköterskor i särskilt 
boende för det statliga stödet. Utan det statliga stödet är det 0,8 personal per omsorgs-
boendeplats och med det statliga stödet har man kunnat stärka upp på alla särskilda bo-
enden och är nu 0,835 personal per omsorgsboendeplats.  
Mona Wilsson vill ha uppgifterna som redovisats till socialstyrelsen i pappersform.  
Detta noteras och kommer att hanteras av kommunala pensionärsrådets sekreterare.  
 
Internet på hemmen 

Inger Berglund undrar om det finns internet på kommunens särskilda boenden?  
Agnetha Eriksson förklarar att när man bor på särskilt boende så hyr man sin lägenhet 
likt ordinärt boende och bestämmer därför själv om man vill ha internet i sin lägenhet 
eller inte. I de gemensamma utrymmena finns internetuppkoppling. 
 
Patientråd 
Vem utser ledamöter i patientrådet på Piteå sjukhus? 
Agnetha Eriksson säger att patientrådet är något som Region Norrbotten råder över, 
men det har varit olika patientgrupper som suttit representerade där.  
Mona Wilson berättar att detta är en fråga som tagits upp i Länspensionärsrådet och 
man håller på att kartlägga det där. Det ska redovisas vid nästa Länspensionärsråd.  
JaanEric Lundqvist minns att det för många år sedan tillskrevs Piteå sjukhus en fråga 
varför inte pensionärsföreningarna satt representerade i patientrådet, men att det då bara 
skulle representeras patientgrupper, att vara pensionär innefattas inte i detta.  
 
På KPRs AU så undrade JaanEric Lundqvist hur mycket pengar som finns inför äldre-
veckan och Helena Magnusson har nu kollat upp detta och meddelar att det finns  
74 000 kronor att tillgå. JaanEric berättar att han fått upplysning om att det görs en del 
aktiviteter på de särskilda boendena och att Äldreveckan skulle vara bättre riktad mot 
ordinärt boende. Men vad gör vi för pengarna i år? Ta med er frågan till pensionärs-
föreningarna. Ta kontakt med JaanEric Lundqvist om någon har förslag.  
Ett förslag är att boka Yngve Gustavsson som föreläsare. Han är mycket uppbokad, men 
JaanEric kollar upp hur det ser ut med bokningar för Yngve Gustavsson och hur mycket 
det i så fall skulle kosta. 
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Broschyren ”En bättre plats att åldras på” skickas med protokollet till  
pensionärsföreningarnas representanter. 
 
Mötet avslutas. 


