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Plats och tid Österbo samlingssal 

Tisdag 26 mars 2019 kl.13:00-15:00 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, Socialnämnden 

Ellinor Sandlund, Socialnämnden 

Agneta Ehlin, Fastighets- och servicenämnden 

Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 

Christina Oskarsson, PRO 

Robin Nilsson, PRO 

Benny Edlund, PRO 

Marianne Lindberg, SKPF 

Inge Stålnacke, SKPF 

Gunn Bergdahl, SPF 

Övriga deltagande Helena Magnusson, avd.chef Äldreomsorgen 

Lennart Björklund, PRO 

Helena Sandström, sekreterare 

Utses att justera Elisabeth Lindberg 

Justeringens plats och tid  

Underskrifter Sekreterare   Paragrafer §1 - §9 

  Helena Sandström  

 Ordförande   
  Sven-Gösta Pettersson  

 Justerande   
  Elisabeth Lindberg  

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

Organ  Kommunala Pensionärsrådet  

Sammanträdesdatum  2019-03-26  
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 1 Mötets öppnande 

Åldermannen Inge Stålnacke öppnar mötet.  

 

KPR § 2 Val av justerare 

Elisabeth Lindberg valdes att justera dagens protokoll. 

 

KPR § 3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

  



PITEÅ KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 

 Sammanträdesdatum 2019-03-26  

   

Kommunala Pensionärsrådet  3 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KPR § 4 Val av ordförande och vice ordförande 

Kommunala pensionärsrådet utser följande ledamöter som ordförande och  

vice ordförande för mandatperioden 2019-2022. 

Sven-Gösta Pettersson, Ordförande  

Christina Oskarsson, Vice ordförande 
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KPR § 5 Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet 

Kommunala pensionärsrådet utser följande ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. 

 

Ledamöter: 

Christina Oskarsson, PRO  

Per-Olof Hedman, SKPF 

Mona Wilsson, SPF 

Ellinor Sandlund, Socialnämnden 

Sven-Gösta Pettersson, Socialnämnden 

 

Ersättare: 

Benny Edlund, PRO  

Gunn Bergdahl, SPF 

Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 

Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen 

 

SKPF tar tillbaka frågan för diskussion i föreningen. 
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KPR § 6 Reglementet för KPR, bilaga 1 

Reglementet för Kommunala pensionärsrådet gicks igenom. Inga synpunkter. 

Alla nämnder får protokoll från KPRs sammanträden. 
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KPR § 7 Arbetsformer 

Ordförande berättar kring hur det praktiskt går till på rådet och att man bereder  

sammanträdet i arbetsutskottet. Arbetsutskottet ska vara beredande och inte  

protokollfört. 

Frågor som organisationerna vill ta upp på KPR skickas in till rådets sekreterare för att 

sedan lyftas i arbetsutskottet.  

Det kan även vara berikande att bjuda in gäster som kan berätta om sin sakfråga, exem-

pelvis från folkhälsorådet eller från någon bostadsförmedling. 

 

Rådet överenskommer om en sammanträdesplan för 2019, bilaga 1. 
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KPR § 8 Verksamhetsplan 2019, bilaga 2 

Helena Magnusson berättar kortfattat om Socialnämndens verksamhetsplan 2019.  

Om någon i rådet vill ha den så kan man få den tillskickat sig. Meddela sekreteraren i 

rådet i så fall.  

 

Det kommer en topp av personer som är 80 år och äldre mellan år 2023-2030. 

Det talas en del kring trygghetsboenden, men äldreomsorgens uppdrag innefattar främst 

särskilda boenden. Vi bejakar behovet av trygghetsboenden, men driver det vi enligt lag 

är skyldiga att tillhandahålla medborgarna. Det nya särskilda boendet Ängsgården  

beräknas öppna under hösten 2019 och det kommer att behöva byggas ytterligare ett  

särskilt boende. 

 

Föreningarna uttrycker en oro för att det inte finns lägenheter för de som inte vill bo i 

innerstan. De lägenheter som byggs i centrala området ska kompenseras med att det ska 

byggas motsvarande 10 % på landsbygden. Det är ligger dock inget vite med i det, så 

det finns funderingar kring huruvida detta efterföljs. 
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KPR § 9 Övriga frågor 

Det sker en omorganisation inom socialtjänsten. Tanken är att man ska ha en ingång för 

medborgarna och bättre kunna samordna inom socialtjänsten för att kunna möta  

medborgarnas behov. 

 

Fastighets- och servicenämnden har inget att ta upp. 

 

Kultur- och fritidsnämnden berättar att de just nu ser över tillgängligheten för  

hörselslingor i offentliga lokaler. Badhusparken kommer att förstärkas, och  

Källboparken kommer att rivas. 

Det talas en del kring hur våra unga mår idag. De som saknar sysselsättning och inte är 

med i någon idrottsförening mår dåligt och tycker att livet saknar mening. Det är  

samtidigt många äldre som också upplever ensamhet och mår dåligt. Vill lyfta detta i 

detta forum för att kanske framledes ta en diskussion i rådet kring hur och om man 

skulle kunna hjälpas åt med detta. Det finns en del projekt där man har sammanfört  

seniorer med unga för en rikare fritid och för ett bättre mående. 

 

 

Äldrevecka/Seniordag 

Helena Magnusson informerar om att det finns pengar avsatta för föreningarna att  

anordna något för kommunens seniorer. Det finns 74 000 kr avsatta för ändamålet. 

 

 

Mötet avslutas. 


