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Kommunala pensionärsrådet 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Ovalen, Stadshuset 

  kl. 09:00-12:20 

 
 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson (SN), ordförande  

 Christina Oskarsson (PRO), vice ordförande  

 Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 

 Benny Edlund, PRO 

 Per-Olof Hedman, SKPF 

 Mona Wilsson, SPF 

 Gunn Bergdahl, SPF 

 Åke Forslund, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Iva Lundström, SKPF 

 Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen 

 Ellinor Sandlund, Socialnämnden 

 
 

Övriga deltagare  Helena Magnusson, avd.chef äldreomsorgen 

    Anna Duvmo, Avgiftshandläggare 

    Mona Norman, Avgiftshandläggare 

    Mathias Keisu, Trafikplanerare 

    Vera Renberg, Kommunledningsförvaltningen  

 
 

Utses att justera Mona Wilsson, SPF 

 
        Paragrafer §24-§34 

 

Sekreterare Helena Sandström 

 

 
 

Ordförande Sven-Gösta Pettersson (S) 

 

 
 

Justerande Mona Wilsson, SPF 
 

 

 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen ÄO  
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 24 

Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat. 

 

§25 

Val av justerare 

Mona Wilsson utses att justera dagens protokoll. 

 

§26 

Godkännande av dagordningen 

Punkt 9 läggs som punkt 4, och punkt 4 läggs som punkt 9 på dagordningen. 

Dagordningen godkänns med dessa ändringar. 
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§27 

Uppdatering kring kosten 

- matens kvalitet, plastbyttor, midsommartallriken 

Fastighets- och servicenämnden, Kost- och servicenämnden 

 

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för varm mat till särskilt boende. Kost- och 

servicenämnden har ett samverkansavtal med Luleå kommun och levererar kyld mat till 

ordinärt boende i båda kommunerna.  

När det gäller kosten i både ordinärt och särskilt boende så har man kostombudsträffar med 

både personal och anhöriga, samt att man arbetar med ett avvikelsesystem. När det 

inkommer avvikelser så handlar det oftast om matens kvalitet eller leveranser, och det är ofta 

då det även blir en medial fråga. Om man betänker att det dagligen produceras 12 500 

portioner så inkommer det inte särskilt mycket avvikelser. Vi försöker utveckla möjligheten 

att välja mat, redan idag finns flera alternativ varje dag. Vi tar in synpunkter från anhörigträffar 

och kostträffar och försöker utveckla menyerna. 

Vid högtider försöker vi ordna lite mer traditionell mat, vilket för oss till midsommartallriken 

som var med i Piteå-Tidningen. Detta har lett till interna diskussioner med målsättningen att 

förbättra. Man har bland annat diskuterat hur man bör reagera om man upptäcker att det ser 

uppenbart avvikande ut när man packer maten. Hur man ska hantera det är en del av ett 

förbättringsarbete för att klara en jämn och god kvalitet på den mat som levereras till våra 

kunder. När det gäller det fall som uppmärksammades i Piteå-Tidningen så var det viktigt att 

offentligt be om ursäkt. 

Den kylda maten som levereras till våra kunder sker enligt en metod som kallas Cook-and-

chill. Metoden används enligt instruktioner från livsmedelsverket och är enligt dem ett bra sätt 

att behålla näringen i maten. Vi har byggt ut Öjebyns produktionskök och det är utformat för 

att passa metoden cook-and-chill. 

Det har inkommit kritik gällande den varma mat som levereras i plastbyttor med 

frågeställningen om det är ohälsosamt att värma mat i plastbyttor? Det frigörs inga 

ohälsosamma ämnen från plasten så länge uppvärmningen sker enligt instruktioner från 

livsmedelsverket och även enligt EU-direktiv. Man har kommit fram till att det skulle vara mer 

påfrestande för miljö och personal om man skulle återgå till rostfria kantiner. 

Engångsplast är på väg att fasas ut, men man försöker hålla koll på vilka alternativ som finns 

och förhoppningsvis kommer det något som man enkelt kan ersätta engångsplasten med. 

 

Det nya demensboendet Ängsgården är nu invigt. Det är klimatanpassad inomhusmiljö och 

kyld tilluft redan från början. Man har även påbörjat projektering för ytterligare ett nytt 

särskilt boende för äldre.  

 

Måltidstaxa – Inför 2020 kommer måltidsabbonnemanget att höjas med 52kr/mån enligt 

förslaget, i övrigt ingen höjning. 
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§28 

Piteå MR-kommun 2021 

Vera Renberg 

Bilaga 1 

Det finns ett beslut med konceptet att Piteå ska vara en MR-kommun (Mänskliga Rättigheter) 

och det är ett område som ska vara prioriterat. 

Man bör i varje kommun skapa en platform där man kan föra de här direktiven. Det finns 

ingen certfiering eller diplomering utan man utropar sig själv. Det är upp till varje kommun 

eller region vad man åtar sig. Man vill stärka kunskap och medvetenhet, både internt och ut 

mot våra invånare – det handlar om hela samhället. 

Man arbetar med ett översiktsarbete och inom Socialtjänsten arbetar man mycket med 

brukardialog, man följer upp och kommunicerar resultat. 

 

Piteå kommun är uppmärksammade på nationell nivå som ett gott exempel. 

Förvaltningschefer och chefer i kommunens bolag är jätteintresserade av detta. 

Alla förvaltningschefer har gått utbildning i detta och man har gjort en extern kampanj för att 

försöka involvera fler. 

Synpunkter angående vad vi tillsammans kan göra för MR-frågorna kopplat till äldrefrågorna 

välkomnas. Kontakta Vera Renberg via kommunens växel 0911-69 60 00 

En synpunkt lämnas under kommunala pensionärsrådets sammanträde där man menar att det 

kan vara bra om man skriver ut mänskliga rättigheter istället för MR – för att folk ska förstå. 

 

Det finns broschyrer att få i stadshusets foajé om man vill ha informationsmaterial. 
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§29 

Tillgänglighet av busshållplatser i Piteå kommun 

Mathias Keisu, trafikplanerare 

Det finns ca 230 busshållplatser för tätortstrafiken. En del är fullt tillgängliga för både 

rörelsehinder och synnedsättning, andra är anpassade antingen för syn- eller rörelsehinder, 

och vissa platser är inte anpassade alls. 

Det har gjorts en undersökning som visar just att det finns brister men att de flesta hållplatser 

är fullt tillgängliga. Det är även viktigt att titta på hur man tar sig till och från hållplatserna så 

att det fungerar på ett vettigt sätt. Kommunen ansvarar bara för de hållplatser som gäller 

tätortstrafiken. Det finns inga särskilt avsatta medel för att åtgärda hållplatserna utan det sker 

oftast i samband med att gatorna görs om. 

 

Bussresandet ökar hela tiden. Förra året (läs 2018) var det 408 000 resor och det ser ut att 

vara ännu mer i år. 
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§30 

Bostadsbidrag i särskilt boende 

Anna Duvmo, Mona Norman, Avgiftshandläggare 

Bilaga 2 

 

Avgiftshandläggarna bedömer hur stort avgiftsutrymmet är för varje brukare som har insatser 

från kommunen. De berättade om hur de räknar ut avgiftsutrymmet för insatser inom 

hemtjänst och särskilt boende. Se bilaga 2 

 

Det är en biståndshandläggare som gör en bedömning om själva insatsen. Bedömningen görs 

utefter individens behov. 

 

Nya avgifter 

Inför 2020 blir det en höjning med 2,7% på hemtjänstavgiften, i övrigt inga ändringar. 
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§31 

Gemensamt reglemente för brukarråden 

Bilaga 3-5 

Rådet går igenom det föreslagna gemensamma reglemente för kommunens brukarråd.  

Rådet godkänner ändringarna. 

Rådet lämnar ingen synpunkt gällande rådets sammansättning. Intresseorganisationerna 

inkommer själva med synpunkter till Kommunstyrelsen senast 24 oktober 2019. 
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§32 

Demensutbildning Ängsgården 

Helena Magnusson 

50 undersköterskor får utbildning i demenssjukdomar. De utbildas i vad som händer i hjärnan 

vid en demenssjukdom och hur det yttrar sig, samt hur man arbetar i BPSD.  

BPSD är en förkortning av “beteendemässiga och psykiska symptom vid demens”. Att 

innefatta detta i omvårdnadsarbetet innebär att personalen får en tydligare mer genomtänkt 

struktur att arbeta efter. 

 

Centrala studiedagar i äldreomsorgen – Sture Eriksson från Umeå talade om 

demenssjukdomar. 
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§33 

Nämnderna har ordet 

 

Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen, Fastighets- och service förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 

sitter i en styrgrupp för projektering av ett nytt särskilt boende för äldre med 80 platser. Det 

är tre lägen som är aktuella – Norrstrand, Munkberga och Strömnäsbacken.  

Rådet har inga synpunkter angående dessa tre lägen. 

Det nya boendet ska ersätta platserna som finns på Munkberga idag. 

Strömnäsbacken är ett utvecklingsområde. Tanken är att Piteå ska växa där, det är ett 

framtida område. 

 

Norrgården öppnar nio platser vid årsskiftet 2019/2020. 

Omorganisationen av socialtjänsten fortsätter, vi arbetar vidare med vår ekonomi. 

 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Piteå togs ut som en av de åtta bästa friluftskommunerna. 

Källboparken är klar nu. 

Det har påbörjats ett arbete kring att röja gång- och cykelvägar så att lampskenet kommer 

fram bättre. 

En ny scen byggs i Badhusparken. 

Vi investerar i Lindbäcksstadion med nya ljus i backarna. 

Uppmanar alla att hålla utkik efter alla evenemang i Piteå. Det produceras mycket i 

kommunen. 

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden flyttar till gamla Åhlénshuset. 
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§34 

Övriga frågor 
Det kommer att bli Åse Borgeryd som kommer och arbetar med träning för seniorer under 

Seniorveckan. 

 

Mötet avslutas. 


