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PITEÅ KOMMUN    Sammanträdesprotokoll 

     Sammanträdesdatum 2018-02-22 

Kommunala Pensionärsrådets au          
 
 

Plats och tid Helena Magnussons arbetsrum 

22 februari 2018 kl. 9:30 
 

Beslutande Agnetha Eriksson, ordförande 

Brith Fäldth, Kommunstyrelsen  

JaanEric Lundqvist, SKPF 

Elsy-Britt Fjällström, SPF 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Övriga deltagande Helena Sandström, sekreterare 

Helena Magnusson, avd.chef äldeomsorgen 

      

      

      

      

      

      
      

Utses att justera      JaanEric Lundqvist 
 

Justeringens plats och tid       
      

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 

KPR AU § 1-8 
       
 

  Helena Sandström  

 Ordförande   
  Agnetha Eriksson      

 Justerande   

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  

Sammanträdesdatum      2018-02-22   

Anslags 

uppsättande 
       Anslags 

nedtagande 
      

Förvaringsplats 

för protokollet 
 Äldreomsorgen 

    

Underskrift    
 

 
 

 
       

   Utdragsbestyrkande 

    

    

                      

 

KPR AU § 1  Mötets öppnande 

Mötet öppnades och JaanEric Lundqvist utses att justera dagens protokoll. 

 

KPR AU § 2  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

KPR AU § 3 Verksamhetsplan 2018, bilaga1 

Helena Magnusson berättar att verksamhetsplanen kommer att presenteras tydligare på KPR, 

hon beskriver kort om en organisationsförändring på äldreomsorgen. Verksamhetsplanen 

lämnas som bilaga 1 till kallelsen till Kommunala pensionärsrådet. 

 

KPR AU § 4 Årsredovisning ÄO 

Äldreomsorgens årsredovisning är snart klar och kommer att presenteras på Kommunala 

pensionärsrådet den 8 mars 2018.  

 

KPR AU § 5 Aktuellt från äldreomsorgen 

Helena Magnusson berättar i korthet vad som är mest aktuellt på äldreomsorgen just nu, mer 

information ges på Kommunala pensionärsrådet. 

 

Det som är högaktuellt just nu är den nya utskrivningslagen (lag om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård) som börjar gälla 28/2 2018. En viss osäkerhet 

finns kring hur allt ska fungera. Man arbetar för att allt ska bli patientsäkert.  

 

Det är beslutat att man ska bygga om dubbletterna på Berggården, men utifrån att man nu har 

för lite platser så kommer detta att ske när man ser att det är genomförbart. Det är just nu ca 

30 personer som väntar på en plats i särskilt boende, Villa Utkiken inräknat. Piteå kommun 

ligger på 27-28 dagar i snitt som personen väntar på plats i särskilt boende, övriga länet ligger 

på ca 75 dagar. 

 

Norrgården har drabbats av vattenskador, hela Tallen. Källarplanet är åtgärdat, men de 

resterande 3 avdelningar i fastigheten behöver åtgärdas, så nu renoveras plan 2. 
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Äldreomsorgen får ta över en enhet på Norrgården som varit boende för ensamkommande 

flickor (EKB). Den behöver anpassas efter verksamheten men förhoppningen är att den 

kommer att vara tillgänglig inom en relativt snar framtid. Där finns 9 rum och tanken är att 

det ska vara hållbart över tid.  

Agnetha Eriksson tillägger att man i Hortlax och Öjebyn tagit bort platser när det byggdes om 

till trygghetsboende. Dubbletterna på Berggården återställs som de var från början, men först 

när man ser att man kan vara utan 4 platser. JaanEric Lundqvist undrar om det finns behov av 

parboende? Helena Magnusson berättar att behovet finns, en del vill bo tillsammans men det 

kan också vara så att den ena av ett par som är i större vårdbehov kan bo i ett särskilt boende 

och den andra som exempelvis kan klara sig med hemtjänst bor i ett trygghetsboende i nära 

anslutning till partnerns särskilda boende.  

 

Angående rekrytering av ny socialchef så ska man nu sätta sig ner med ett rekryteringsföretag 

och påbörja processen, säger Agnetha. 

 

KPR AU § 6 Föreningsbidrag 

Agnetha Eriksson berättar att det finns ett önskemål från en förening som ligger under 

Kommunala trygghetsrådet om att få föreningsbidraget utbetalt två gånger per år. Frågan till 

Kommunala pensionärsrådet är om ni vill ha samma hantering, eller om man ska fortsätta ha 

det som det är nu? Elsy-Britt Fjällström säger att hon spontant tycker att man kan fortsätta ha 

det som det är nu. JaanEric Lundqvist håller med. Ordförande säger att frågan tas upp på 

KPR, men att en förändring kan ske tidigast nästa år.  

Helena Magnusson berättar att man från Kommunala trygghetsrådet funderar på att ur 

jämställdhetsperspektiv börja redovisa antal kvinnor/män i ansökan för föreningsbidrag?   

 

KPR AU § 7 Parkeringsfrågan 

Brith Fäldth berättar att det är många seniorer som är missnöjda, det är många gånger äldre 

personer som vill tala för de som inte kan. De flesta uttrycker att det går bra för egen del men 

att det kommer att bli problem för andra. Det togs ett politiskt beslut 19 februari 2018 om att 

ta bort p-skivan och bara ha digitala lösningar. Beslutet börjar gälla 1 maj 2018. 

Målet i utformningen av detta är att det inte ska vara svårare än när man besiktigar bilen. Man 

syftar till den skärm som man vid ankomst till bilprovningen ska knappa in bilens 

registreringsnummer. Det är föreslaget att det nya digitala systemet ska börja införas på 

kyrkparkeringen. Coop och Ica Kvantum är angelägna att komma igång så snart som möjligt. 

Ica är drabbade av att bilar står parkerade för länge och de vill snarast försöka komma undan 

problemet. Med det nya systemet så kan man enkelt ta ut statistik och hittills är det mest 

personer 65 år och äldre som parkerar med den nya digitala lösningen. En ordentlig 

informationskampanj planeras. Brith Fältdh undrar om pensionärsföreningarna kan tänka sig 

vara parkeringsvärdar under introduktionstiden? En ersättning skulle i så fall ges till 

pensionärsföreningarna. Frågan tas upp på Kommunala pensionärsrådet. 

 

JaanEric Lundqvist efterfrågar att man i så fall får komma med ett koncept där det framgår 

vad det innebär och vilken ersättning som i så fall ska utgå. 

 

KPR AU § 8 Övriga frågor 

Agnetha Eriksson berättar att det är 60 % av socialförvaltningen som går ihop ekonomiskt, 

vilket är på äldreomsorgen. De andra verksamheterna redovisar underskott. Det är viktigt att 

lyfta att äldreomsorgen har lyckats bra med att klara budget. Alla jobbar på och hittar 

lösningar, man gör ett jättebra jobb. 
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Brith Fäldth undrar om Norrgården blir påverkat under hela 2018? Helena Magnusson säger 

att det blir en bonus om renoveringen blir klar innan 2018 är slut. Nya Berggården väntas bli 

klart under hösten 2019, så det kommer att komma fler tillgängliga platser, men det blir lite 

längre fram. Det gäller att klara det fram till dess. Det kan vara svårt att uppskatta hur många 

som kan vara i behov av plats på demensboende eftersom många dementa kan komma 

hemifrån utan att ha haft hemtjänst, alltså personer som äldreomsorgen inte känner till. 

Samtidigt finns det en del brukare som har mycket stora insatser från hemtjänst och det är 

dyrare för samhället än en plats på särskilt boende.  

 

Brith Fäldth berättar att det rullar på med bostadsbyggandet, men undrar hur eller om detta 

diskuteras i pensionärsföreningarna? Elsy-Britt Fjällström säger att det som hörs bland de 

äldre är att det många gånger är så höga hyror, det blir för dyrt för ett pensionärspar. JaanEric 

Lundqvist tillägger att det är så pass mycket billigare att bo kvar i sin villa och i så fall 

anpassa det allt efter som behovet förändras.  

Brith Fäldth berättar att det företag som bygger uppe på Berget kommer att ha billigare hyror, 

de använder sig av ett nytt byggsätt som skapar billigare hyror. De startar nu med etapp 1, och 

det beräknas vara klart för inflyttning redan sommaren 2018. Det kommer även att öppna ett 

Coop Nära på Berget. 

Helena Magnusson säger att det äldreomsorgen driver nu, är att det måste byggas ett till 

särskilt boende för att man ska klara det ökade antal äldre som förväntas behöva insatser i 

form av särskilt boende.  

 

JaanEric Lundqvist undra hur mycket pengar som finns till förfogande för att göra något för 

pensionärer i ordinärt boende? Helena Magnusson kollar upp det och meddelar beloppet 

senare. 

 

Mötet avlutas. 


