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Plats och tid Torsdagen 17 maj 2018 kl. 13:00-15:30 
Ovalen, Stadshuset      

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnetha Eriksson, ordf 
Rune Öberg, PRO 
Gösta Öhman, PRO 
Inger Berglund, PRO 
JaanEric Lundqvist, SKPF 
Iva Lundström, SKPF 
Elsy-Britt Fjällström, SPF 
Inge Stålnacke, SKPF 
Mayvor Ekberg, socialnämnden 
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen 
Ulf Karlsson, Fastighets- och servicenämnden 
Brith Fäldth, Samhällsbyggnadsnämnden      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Övriga deltagande Helena Magnusson, avd.chef äldreomsorgen 
Helena Sandström, sekreterare      
      
      
      
      
      
      
      

Utses att justera JaanEric Lundqvist      
 Justeringens plats och tid       
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 11 Mötet öppnas 

Mötet förklaras öppnat. 
 
KPR § 12 Val av justerare 

JaanEric Lundqvist valdes att justera dagens protokoll. 
 
KPR § 13 Godkännande av dagordningen 

En övrig fråga läggs till dagordningen; AMSAB, utvärdering. 
Dagordningen godkänns. 
 
 

 

KPR § 14 Nämnderna har ordet 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Brith Fäldth berättar att hon kommer att delta i ett möte med General Electric och  
trafikverket. Där kommer man att diskutera vilka vägar som är alternativ för att frakta 
de delar som behövs till de planerade vindkraftverken.  
Elisabeth Vidman poängterar att det kommer att bli Europas största vindkraftverk. 
Det pågår fortfarande ett arbete kring frågan om den pråm som vill ligga uppkajad på 
Sandholmen i samband med att vindkraftverken påbörjas. Den ska inrymma bostäder, 
restauranger, träningslokaler osv. Det är ännu inte klart med alla tillstånd som krävs. 
Brith kommer att delta i en presskonferens gällande detta idag (läs 17 maj 2018). 
 
Brith berättar att det fortfarande byggs mycket. RAWI kommer att skicka en skiss på 
den planerade byggnationen av gamla banken i Norrfjärden. De vill bygga 12 lägenheter 
och ett fåtal verksamhetslokaler samt bygga om gamla vårdcentralen till två nya för-
skolor.  
  
PartAB bygger 64 nya lägenheter på Berget. Det blir 1- och 2 rummare till bra hyror. 
Brith berättar att det även kommer att öppna ett nytt gruppboende på området.  
En Coop-butik vill etablera sig på Berget, ärendet kommer att tas upp på Kommun-
förvaltningen nu. Det är en helt ny stadsdel som växer fram på området. 
Demensboendet som byggs på området går enligt plan. Framtagandet av en ny  
infartsväg pågår.  
Elevbyggen kommer att påbörjas på området nära Murargatan. 
 
Parkeringsavgifter: Det har varit problem att hitta en leverantör som klarar att leverera 
det kommunen specifikt efterfrågar. Programvaran kan inte anpassas efter att det ska 
vara gratis att parkera de första två timmarna. Man har hittat en leverantör som är ett 
alternativ, som ska få börja i mindre skala som introduktion. Det blir ganska dyra  
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anläggningar. Det kommer inte att genomföras någon förändring i sommar utan det 
kommer att var p-skiva som vanligt. 
Gösta Öhman framför att han tycker att p-skivan är bra och att det är bra att bygga  
lägenheter när det är bostadsbrist, men tycker att det ibland kan bli så att man bygger 
först och löser exempelvis trafikproblem sen. Brith Fäldth håller med om att det är klokt 
att bromsa i tid, men att de privata byggherrarna får bygga de som de anser rimligt.   
 
Kommunstyrelsen 

Elisabeth Vidman berättar kortfattat om de majoritetsbeslut som fattats om landsbygds-
stöd. Det har även beslutats om stöd till Lillpite till att renovera ett uppfodringshjul.   
Vidare kommer Piteå Kommun att ge Piteå Summergames ekonomiskt stöd. 
Det har beviljats ekonomiskt stöd till projektledare för Piteå Dansar och Ler för att de 
ska kunna planera festivalen de kommande åren. Det anses vara en stor familjefest som 
är lönsam för många i kommunen.  
 
Piteå kommun har gjort en ansökan om att få hålla SM-veckan, och fått det beviljat till 
2022. När Piteå hade SM-veckan senast så fick Piteå mycket beröm om hur det  
genomfördes.  
 
Piteå kommun bistår ett projekt inom IT med bla Luleå Tekniska Universitet. Målgrup-
pen är små- till medelstora företag. Det är en mansdominerad bransch och man vill  
arbeta för att få fler kvinnor att söka sig till IT-branschen. 
 
Det pågår ett projekt på Västermalm och Västergatan som gäller dagvattenhanteringen 
för hela området för att undvika översvämning.  
 
Det har mottagits ett medborgarförslag där man vill måla Stadsbergets trappa i regn-
bågsfärger. Inget beslut har fattats angående detta. 
 
Nämnden har tagit del av årsredovisningen för Nolia och det var inget anmärkningsvärt, 
det såg bra ut.  
 
Fastighets- och servicenämnden 

Ulf Karlsson berättar kortfattat om den senaste kvartalsrapporten, att man är förhopp-
ningsfull om att klara budget. Den snörika vintern har inneburit mycket snöskottning 
med en uppskattad kostnad på ca 4 miljoner. 
 
När det gäller matfrågor så berättar Ulf att den nya gemensamma nämnden har haft sitt 
första möte. Man drog upp lite riktlinjer och avslutade med provsmakning på  
Solanderskolan. Ombyggnationen som krävs för att man ska klara de nya volymerna 
måste bli klar i tid, det finns väldigt små marginaler. Det är 2 000-2 500 portioner som 
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ska produceras till Luleå kommun. Bilaga om Piteå kommuns produktionskök delades 
ut vid sittande bord, skickas även med protokollet som bilaga 2. 
 
En fråga som är återkommande gäller det stora fastighetsbestånd som är i behov av re-
novering. Det är för närvarande ett reinvesteringsbehov för ca 350 miljoner kronor. 
 
Socialförvaltningen 

Agnetha Eriksson berättar att prognosen för socialförvaltningen inte är positiv.  
Hemtjänsten är en stor del som prognostiseras ett negativt resultat, sedan så är en del av 
våra särskilda boendeplatser platser tomma. Norrgården kommer att renoveras på grund 
av skador i fastigheten. Björkbacka i Norrfjärden kommer att fungera som evakuerings-
boende under renoveringstiden. I framtiden  
planerar man för att dess fortsatta funktion ska vara ett korttidsboende likt Villa Utkiken 
där de som fått ett beviljat beslut om särskilt boende kan bo i väntan på att en plats blir  
ledig. Björkbacka har bättre lokaler och har nära till övrig personal.  
Det är svårt att klara kompetensförsörjningen inför sommaren. 
 
Försörjningsstöd är ansträngt. Man ser flera tänkbara orsaker till detta. Dels är det det 
etableringsstöd som ges till de familjer som flytt till Sverige som efter två år försvinner 
och många gånger ersätts med försörjningsstöd. Sedan är det andra som inte klarar sig 
på sin pension, ibland på grund av skilsmässa eller av andra orsaker inte klarar sig på 
sin folkpension.  
 
KPR § 15 Lägesrapport nya samverkanslagen 

Helena Magnusson berättar att man har en ny lagstiftning som styr hur samverkan ska 
se ut mellan de olika aktörerna vid utskrivning från slutenvård (sjukhusen). 
Man arbetar i ett system som kallas LifeCare, de berörda parterna kan alla se i samma 
system. Det är svåra planeringsförutsättningar. Äldreomsorgen har tillsatt en koordina-
tor. Brukarna planeras hem utan biståndsbedömning. Man känner inte till att någon farit 
illa, men det är en del problem. De bedömningar som sjukhusen skriver är ofullständiga 
och gör det svårt för oss att planera. Sjukhusen flyttar ofta fram utskrivningsdatumet 
vilket innebär mycket merarbete och ökade kostnader. Sedan anser vi att det ska vara 
lika för kommuner och regioner. Kommunen får betala om brukarna ligger kvar på 
sjukhus trots att de färdigbehandlats, men för regionen kostar det inget – även om de 
orsakar likvärdiga kostnader för kommunen. Vi hoppas på att kunna arbeta fram ett 
samarbete som fungerar men just nu så sätter sjukhusen ett för tidigt hemgångsdatum, 
och planerar om. Vårt arbete strävar efter att alla ska få komma hem, vi hoppas bara att 
det ska gå att arbeta smidigare.  
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KPR § 16 Avgifter, bilaga 1,2,3 

Bilaga 1,2,3 har skickats ut tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde.  
Agnetha Eriksson lyfter frågan kring debitering av exempelvis borttappad larmknapp. 
Hon frågar rådet hur de ställer sig till att man ska debiteras den faktiska kostnaden  
istället för en fast summa. Rådet ställer sig positiv till förslaget. 
 
Agnetha berättar att omsorgstaxan styrs av omsorgstaxeringsindex. Om man har en låg 
pension så kan omvårdnadsavgiften sänkas. Ett par räknas inte som sammanboende om 
den ena bor i särskilt boende.  
 

KPR § 17 Föreningsbidrag 

Ett förslag till fördelning av årets föreningsbidrag presenteras. Förslaget delas ut vid 
sittande bord, men kommer även att skickas med dagens protokoll.  
Ordförande frågar rådet om förslaget kan gå till nämnden? Samtliga röstar ja. Förslaget 
skickas med protokollet som bilaga 1, 2 sidor. 
JaanEric Lundqvist vill belysa att Piteå Kommun sticker ut i den här frågan. Det är 
många pensionärsföreningar i länet, och kanske landet, som inte får något stöd från sina 
kommuner.  
 
KPR § 18 Aktuellt från Äldreomsorgen 

Helena Magnusson berättar om Innovation som är kommunens projekt där man efter-
strävar att möjliggöra implementering av nya idéer. Hon berättar att man har provat en 
del olika saker med målsättningen att klara ökningen av äldre. Man vill skapa en bra 
arbetsplats för våra medarbetare. Ett försök hade till syfte att personalen skulle kunna ha 
tillgång till sin planering och dokumentering i en smartphone men eftersom det visade 
sig vara en del problem med de två systemens samverkan så är projektet lagt på is till 
hösten 2018.  
 
Det pågår projekt på Öjagården med syfte att underlätta för de som handleder vid yrkes-
introduktion för nysvenskar.  
 
Praktisk professionell planering (PPP), innebär att man planerat tydligt och strukturerat 
som beskriver vad den anställde ska utföra varje arbetsdag.  
 
ARP är ett samplaneringsverktyg som används i hemtjänsten. Man samplanerar mellan 
hemtjänstgrupper för att lösa frånvaro så smidigt som möjligt då det inte finns timvika-
rier att få tag på. Man överanställer för att skapa lite utrymme för samarbete med sam-
planering. Man omvandlar egentligen utrymmet för timvikarier till fast personal. 
 
Vi arbetar med införandet av BPSD som innebär att man ska ha kunskap, förståelse och 
förmåga att arbeta efter ett strukturerat system när det gäller bemötande och i omvård-
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nad av personer med demenssjukdom, kognitiv- eller minnessvikt. Vi är en av de sista 
kommuner i Sverige som inför detta.  
 
`Pillerpatrullen´.  Det finns rekryteringsproblem för utbildad personal. Till följd av detta 
så har man funderat på olika lösningar som syftar till att utbildad personal utför vårdar-
bete, och outbildad personal kan utföra sådant arbete som faller in under servicetjänster. 
I en variant av detta ska man nu testa att hemsjukvården har egna undersköterskor som 
sjuksköterskorna kan delegera till. Det kan vara att ge insulin, ta prover eller annat. Hit-
tills har hemsjukvården köpt tjänster av hemtjänsten för att de ska utföra delegerat ar-
bete. Planen är att försöksprojekt ska vara igång till första juli 2018. 
 
Evondos är en robot som kan hjälpa exempelvis de personer som kanske bara behöver 
påminnas om att ta sin medicin. Roboten laddas med fördoserade medicin-påsar och så 
piper den och berättar för brukaren att det är dags att ta medicinen. Om brukaren av 
någon anledning missar att ta medicinpåsen så larmar roboten till hemtjänsten, som då 
får kontakta brukaren på lämpligt sätt. Det ökar självständigheten för individen och för-
enklar arbetet för hemtjänsten. Hemtjänsten måste börja använda sin kompetens smar-
tare eftersom det är svårt att rekrytera kompetent personal.  
 
Det har rekryterats en innovationsledare i äldreomsorgen. Hon heter Anita Fåhraeus och 
började i måndags (läs 14 maj 2018). Hon kommer att arbeta med implementering av 
innovationsprojekt, samt stötta de som är delaktiga i projekten. 
 
Det kommer att aktiveras en robot på bemanningsenheten som ska hjälpa till att söka 
vikarier under tid utanför personalens arbetstid. Roboten kommer att finnas i data-
systemet och skickar ut förfrågningar till tillgängliga vikarier direkt när behovet skick-
ats in. 
 
Föreningspatrullen (föreningsservice) 
Föreningar får möjlighet att hjälpa till med uppdrag utifrån brukarens egen förmåga.  
 
Platsbrist i särskilt boende: Just nu är det 24 personer som inte har ett verkställt beslut. 
Av dessa är 12 personer på Villa Utkiken, 5 på Äldrecentrat och resten finns i hemtjäns-
ten. Norrgården Sundet finns förhoppningsvis tillgänglig från andra delen av maj.  
 
Vi har rekryteringsproblem inför sommaren. Vi har fördelat ut de personer som finns 
tillgängliga, har lämnat ut namnen till verksamheterna. Vi har många luckor bland  
undersköterskorna, men inte värre än tidigare år. Det man däremot ser är att det blir fler 
som saknar erfarenhet och fler som har bristande språkkunskaper. Det finns ett sommar-
erbjudande riktat till de som kan tänka sig att flytta sin semester till fördel för verksam-
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heten. Ersättningen varierar beroende på om det går till en undersköterska eller sjukskö-
terska. 
Det har varit särskilt svårt att rekrytera sjuksköterskor i år. Vi har tagit in via beman-
ningsföretag även mitt i vintern, vilket är högst ovanligt. Nu är det även så att beman-
ningsföretagen har svårt att leverera. Vi kan inte stänga några platser för att det inte 
finns personal, så det är ett aktuellt problem som måste lösas. Det har även varit svårt att 
få tag på rehabpersonal. De kommer att gå från 10 till 4 personal i sommar. 
 
Källbogården byggs om för Samvaron. Det ska enligt plan vara klart i juni i år.  
Förhoppningen är att det ska öppnas i augusti/september. Agnetha Eriksson berättar att 
detta är den sista delen i Framtidens Äldreomsorg. Nämnden har varit och tittat på de 
nya lokalerna på Källbogården och vill rekommendera till Kommunala pensionärsrådet 
att göra ett besök. Agnetha föreslår att nästa KPR hålls på Källbogården. Möjligheten 
till detta ska undersökas och kommer i så fall att meddelas på nästa kallelse.  
 
Just nu så upplever man att det byggs överallt, men vi ligger lite lågt för vår del. Vi ska 
försöka komma fram till om nästa boende ska vara utbyggningsbart. 
Inger Berglund undrar hur trenden ser ut nu – bor fler hemma eller flyttar de in i särskilt 
boende? Äldreomsorgen svarar att man för 20 år sedan var piggare när man flyttade in 
på särskilt boende än vad man är idag. Sedan så klarar man mer kvalificerad vård 
hemma nu också. Om än vi lever längre så ökar demenssjukdomarna. Brith Fäldth  
undrar vad som händer när det nya demensboendet på Berget är klart? Agnetha Eriksson 
berättar att nu bor man på Villa Utkiken i väntan på boende. 
 
 
Helena Magnusson berättar att man tittar lite på hur mycket det ska få kosta när man bor 
hemma, det är dyrare för kommunen att de med högt antal hemtjänsttimmar bor hemma. 
Det kommer inte att bli något problem att fylla det nya boendet, däremot kommer det att 
bli svårt att bemanna det. Agnetha Eriksson säger att det inte finns någon övre gräns 
över hur många hemtjänsttimmar man får ha. Det kan däremot vara rimligt att det blir 
aktuellt med särskilt boende om man har behov av hjälp dygnet runt. Vi kan även  
konstatera att vi inte hade klarat det utan Villa Utkiken. 
 
Elisabeth Vidman undrar om man i Piteå kommun har beslutat att man ska anställs 
vårdbiträden? Helena Magnusson säger att man i dagsläget främst tittar på att omfördela 
undersköterskornas arbetsuppgifter. Andra kommuner har utbildad personal som utför 
omvårdnad och servicetjänster utförs av andra, tex Samhall. Man kan kalla det vårdnära 
tjänster, men det är en senare fråga. Agnetha Eriksson menar att det finns så många 
möjligheter idag. Yngre handlar mycket på internet, så det kommer vi nog att se mer 
och mer i vår verksamhet. Yngre handlar på nätet så det kommer vi nog att se mer och 
mer av i vår verksamhet. Handla på nätet, hämta på baksidan av  
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affären. Helena Magnusson säger även att det som talar emot att rekrytera vårdbiträden 
är att vi idag utför mer kvalificerat vårdarbete än tidigare. Det är också en anledning till 
att man inte vill driva frågan nu. Man måste i så fall plocka bort en del arbetsuppgifter 
till okvalificerad personal. Iva Lundström tycker att det är slöseri med resurser att un-
dersköterskor exempelvis ska gå och handla eller vara i tvättstugan. Agnetha Eriksson 
säger att vi har påbörjat ett arbete kring den här frågan, sedan får vi se hur allt blir i 
slutändan.  
 
KPR § 19 AMSAB  

Agnetha Eriksson talar om den utvärdering som AMSAB gjort. Bilaga delas ut vid sit-
tande bord, bifogas som bilaga 2.  
Nuvarande organisation startade 2010 med en åldersindelad verksamhet. Stöd till barn- 
och familj har målgruppen 0-18 år, LVU på eget beteende är upp till 21 år, stöd till 
vuxna funktionshindrade och socialpsykiatrin har målgruppen 19 - 64 år och äldre-
omsorgen har 65 år och uppåt.  
Målet är att man ska kunna använda resurser på ett mer samordnat sätt. Synpunkter 
lämnas via e-post till ordförande Agnetha Eriksson senast den 31 maj 2018. 
 
JaanEric Lundqvist tycker att det är svårt att lämna synpunkter eftersom det inte berör 
äldreomsorgen så mycket, det är svårt att ta ställning i dessa frågor. Agnetha Eriksson 
säger att när ändringar gjorts i äldreomsorgen så har pensionärsrådet inkluderats.  
Kommunala tillgänglighetsrådet kan vara mer berörda av dessa frågor. 
 
Helena Magnusson tycker att det är en ganska svårt fråga eftersom det är en så pass stor 
organisation. Hon har svårt att se att det ska vara till fördel för äldreomsorgen att  
sammanslås med stöd- och omsorg. Agnetha Eriksson understryker att all personal har 
möjlighet att lämna synpunkter. 
 
 
KPR § 20 Övriga frågor 

JaanEric Lundqvist undrar hur det går med rekryteringen av ny socialtjänstchef.  
Agnetha Eriksson berättar att man tittat på två kandidater och gruppen tyckte att båda 
var intressanta men inget är klart ännu.  
 
I övrigt så händer det mycket just nu. Mycket handlar om hur man ska kunna göra saker 
på ett annat sätt? Det handlar om utveckling och innovation.  
 
Nästa möte försöker vi hålla på Källbogården. 
 

 

Mötet avslutas. 


