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Kommunala pensionärsrådet 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Ovalen, Stadshuset 

  Torsdag 12 december kl. 09:00-11:30 

 
 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson (SN), ordförande  

 Christina Oskarsson (PRO),vice ordförande  

 Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 

 Robin Nilsson, PRO 

 Per-Olof Hedman, SKPF 

 Mona Wilsson, SPF 

 Gunn Bergdahl, SPF 

 Brith Fäldth, Samhällsbyggnadsnämnden 
 Iva Lundström, SKPF 

 Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen 

 Ellinor Sandlund, Socialnämnden 

 
 

Övriga deltagare     Helena Magnusson, avd.chef Äldreomsorgen 

       Fredrik Sjömark, Socialchef 

       Mikael Borg, Teknik och Gator 

      

 
 

Utses att justera Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen 

 
        Paragrafer §35-§ 

 

Sekreterare Zara Berg 

 

 
 

Ordförande Sven-Gösta Pettersson (S) 

 

 
 

Justerande Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen 
 

 

 

Förvaringsplats för  

protokollet                            Socialförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§ 35 

Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat. 

 

§36 

Val av justerare 

Stefan Askenryd utses att justera dagens protokoll. 

 

§37 

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns.  
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§38 

Fredrik Sjömark 

Socialchef 

 

Fredrik Sjömark är på plats för att besvara eventuella frågor samt för att berätta om 

Socialtjänstens pågående resa. En bra Socialtjänst krävs av samhället, börjar Fredrik säga.  

 

Fredrik berättar att det är stora utmaningar att hitta folk i yrkessam ålder, det är tuff 

konkurrens på arbetsmarknaden. Vi måste förändra oss, det är inte hållbart som det är idag, 

därför krävs denna förändring. Socialtjänsten har en styrka utav erfarna chefer samt av 

politiken. I framtiden behöver vi samverka och samagera med andra aktörer – det är dit vi är 

på väg. Över förvaltningsgränserna, mellan förvaltningarna, alla hjälper varandra. Vi behöver 

även jobba med föreningar och råd.  

 

Fredrik fortsätter berätta att det är viktigt med en ingång till Socialtjänsten. Då får man kloka 

beslut direkt man vänder sig till oss, det blir bättre förutsättningar för alla. 

 

Det är ett långt och tålmodigt arbete, den nya organisationen sätts i kraft 1 januari 2020 och 

den nya ledningen är på plats från och med 1 februari 2020. Denna förändringsresa påbörjades 

redan för ett och ett halvt år sedan. En plattare organisation.  
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§39 

Säker rutt 

Teknik och Gator 

 

Mikael Borg är inbjuden för att berätta om underhåll, snöröjning och sandning av Piteå 

kommuns gator. Mikael berättar att kommunen har ett prioriterat stråk som alltid sandas 

först, stråket är gjort efter där äldre människor rör sig mest. Detta kom till via ett samband 

med Lunds universitet, ett 5 månaders examensjobb, som sedan följdes upp och det visade sig 

vara bra.  

 

Mikael visar en karta där det prioriterade stråket är uppmärkt.  

Se bilaga 1. 

 

Det prioriterade stråket går alltid först, både gällande sandning och snöröjning. Stråket sandas 

alltid senast klockan 07:00, det beror på hur halkan slår till. Snön måste dock alltid bort före 

man sandar.  

 

35 - 40 enheter sandar vägarna då det är blixthalka, gäller kommunala vägar. 

Underhållssandning på bussvägar och gångvägar. Traktorerna är utrustade med GPS som visar 

exakt vart traktorerna ska köra. Kommunen underhåller trottoarer, gator och vägar. 

Kommunen sandar med sand på vägarna, salt används vid trappor och busshållplatser.  

 

Underhåll utanför lägenheter står fastighetsägaren för, Fastighet och Service har hand om 

kommunens särskilda boenden och Regionen själva har hand om att underhålla utanför 

sjukhuset.  

 

Mikael avslutar med att berätta att om man vill göra en felanmälan så går man in på: 

www.Pitea.se – felanmälan gator.  
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§40 

Sammanträdesplan 2020 

Den föreslagna sammanträdesplanen inför år 2020 fastställs. 
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§41 

Förening- och förvaltningsfrågor 

 
Kommunstyrelsen 
Stefan Askenryd nämner några punkter som är på gång. Han berättar att de fått klartecken för 

utveckling på Haraholmens industriområde, medsamverkan med Skellefteå kommun – ett 

projekt som kallas PS saknar dig, medfinansierat ett nytt äldreboende, förbättrad inomhusmiljö 

på särskilda boenden, fokus på barn och unga.  
 
Fullmäktige: Stor debatt, motion SD. Revidering av ordningsföreskrifter. Debatt kring tiggeri.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Brith Fäldth börjar med att berätta att det finns ett planbesked för att bygga ett nytt vård- och 

omsorgsboende på Strömnäsbacken. Det pågår en trafikutredning för en enskild väg ut till 

Renöhamn, ett intensivt arbete pågår. Det finns 24 bostadstomter på Strömnäsbacken. 

 

STABO. Fler lägenheter byggs på Berget, en ny stadsdel som kallas Stadsön.  

 

Piteås farligaste korsning är Hallgrenskorsningen och Timmerleden är stans mest intensiva väg. 

Trafikverket behöver påverkas.  
 
En ny bussupphandling är gjord med Nobina. Den träder i kraft 1 juli 2021, Norbergs buss kör 

som vanligt tills, samma gäller Citylinjen, den blir också kvar tills då. Frågor uppstår då Brith 

berättar om Nobina. Det kommer att föras en dialog kring gratisresor säger hon då det är en 

fråga som kommer upp. Mer och tätare trafik är ett önskemål. Frågan om det kommer finnas 

pensionärsbiljett på bussen kommer också upp, eftersom att det finns ungdomsbiljett, det är 

något som måste tittas på, säger Brith. Hon fortsätter berätta att man kommer kunna åka 

med skolbussen som vanlig resenär. Brith vill ha in förslag från föreningarna gällande 

linjesträckorna. 

  

Avskaffning av P-skivan har dragit ut på tiden, i slutet av januari ska ett möte ske med ett 

företag för att se vad det blir av den. Brith får frågan hur man ska kunna parkera i stan om 

man saknar smartphone. Brith svarar att ett arbete pågår kring detta men att man nog ska 

kunna både ringa in och sms:a in sin parkering.  

 

Brith berättar att man är på väg att komma i mål med Christina-projektet, det ska komma att 
bli en kulturflygel. Biblioteket blir kvar. Ett gigantiskt projekt med att bygga en ny skola på 

2000 kvadratmeter, där tennisbanan och vaktmästeriet är i dagsläget. Tunneln under vägen 

mellan Christinaskolan och Norrmalmskolan ska bort. Det ska bli nya garageplatser under 

samt ny entré från Noliaparkeringen in till högstadiet. 

 

Samhällsbyggnads kommer att flytta och sitta i gamla ”Åhléns-huset”, som nu går vid namnet 
Stadsporten. Brith säger att ifall det finns intresse så kan KPR få komma dit på en 

rundvandring.  
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Vuxenutbildningen jobbar med alla typer av utbildningar. Läranderekrytering och språkstöd till 

nyanlända är två exempel. Finns även olika projekt, ett projekt då personer provat på att 

jobba i kommunal verksamhet som visat sig väldigt bra, där 93 % gått till jobb och resten 

börjat en utbildning. Nytt projekt fortsätter. Projektledare ska jobba med ett samarbete med 

Samhällsbyggnads och Försörjningsstöd som handlar om hur man går vidare till aktivitet, 

utbildning, arbete eller annat. 

 

Brith avslutar med att berätta om ett möte med Pireva. Man ska kunna återvinna när man vill, 

dygnet runt, året runt. Återvinning anytime, planeras vara klart november 2020. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Elisabeth Lindberg berättar att biblioteket ska få en ny skepnad, det finns en ny biblioteksplan.  

Hon berättar även att på biblioteket finns en person anställd på halvtid för att vara IT-hjälp till 
invånarna, man kan få hjälp med lite enklare saker som att till exempel få hjälp med sin 

läsplatta eller mobiltelefon.  

 

I lokalen Hemlunda ska det bli dans i någon form. 

 

Nu satsas det på fotbollsplaner och konstgräs. 

 

Det finns stöd och ekonomisk hjälp till hembygdsgårdar och föreningar att söka. 

 

Piteå fyller 400 år 2021, vilket ska firas. Det finns 1 miljon kronor i en pott att ansöka pengar 

från, föreningar kan söka pengar till arrangemang för att fira detta. Man ansöker hos Kultur, 

park och fritid. Pengarna ska gå till något som uppmärksammar 400 års-jubileet. 

 

Socialnämnden 

80 nya boendeplatser kommer byggas på Strömnäsbacken. Vad som kommer hända med 

Munkberga är inte klart ännu.  

 

Man har fått pengar för att renovera Norrgården. Räknas med inflytt i februari 2020, 9 platser. 

”I väntan på” som i dagsläget är på Ängsgården flyttas då dit, vilket innebär att 9 platser då 

kommer lös och öppnar på Ängsgården. 
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§42 

Aktuellt från äldreomsorgen 

 
Helena Magnusson berättar att stadsbidragen ökar, Socialstyrelsen har sökt det man får, så en 

eventuell ökning kan ske.  

 

Helena visar bild på särskilda boendeplatser i äldreomsorgen. 

Se bilaga 2. 

 

Det uppstår diskussioner när man öppnar ett nytt demensboende, där man undrar varför inte 

hemtjänsttimmarna sjunker då. Det beror på att dementa inte har lika många 

hemtjänsttimmar, de vårdas ofta i hemmet av en anhörig. På sikt kommer timmarna att sjunka 

något men dem som har flest hemtjänsttimmar är de som har mycket vård, inte dementa. Man 

försöker erbjuda att byta platser med dementa och icke dementa på vård- och 

omsorgsboendena. Kön har sjunkit från 65 - 15 personer, det är en stor förändring.  

 

Någon verksamhetsplan (VEP) kommer inte att komma under 2020, nästa kommer år 2021. 

Ett nytt steg är att det bara ska bli en VEP, tidigare har det funnits fem stycken, som sedan 

minskades ner till två. Nu ska det bara att finnas en, arbete pågår och där av ingen VEP 2020. 
 

Utredning detaljstyrning i hemtjänsten pågår, vad biståndshandläggarna fattar beslut om. 

Kommer i nämnden nu i december. 

 

Vad skulle en arbetsgrupp Nära vård innebära för kommunen? Regionen är positiva.  

I dagsläget är det hemsjukvårdsavtal som styr vad vi gör i förhållande till Regionen.  

Tar man bort pengar från slutenvården, ska primärvården ta det? Viktig fråga som vi som 

kommun säger ja till. Möte om detta 10 januari 2020, säger Sven-Gösta. Kommunens MAS 

Irene Lundqvist följer detta och omvärlds-spanar.  
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  §43 

Övriga frågor 
 

Helena Magnusson tar upp att Carina Westbom, som är verksamhetsutvecklare i 

Socialtjänsten, behöver referenspersoner till en ny samverkansgrupp och undrar om någon vill 

vara med. Inget man behöver bestämma sig för nu. Man får höra av sig om man är intresserad.  

 

Sven-Gösta Pettersson tar upp föreningsbidrag som en fråga till nästa möte. Hur och om man 

kan förbättra hur det är nu. 

 

Helena Magnusson får en synpunkt att i hemtjänsten så tar handling och tvätt mycket tid. 

Helena säger att kring tvättstugefrågan så är inte så mycket gjort men att beställa mat och 
leverera den skulle bli billigare än tiden som personalen är i affären och handlar.  

Adekvat utbildning i hemtjänsten minskar, det är påbörjat ett jobb med renodling och vem som 

ska göra vad. EME-projekt.  

 

Frågan kring PiteBo kommer upp igen. Önskvärt att Maria Sandström, VD på PiteBo samt 

Anders Lundkvist, Kommunalråd, bjuds in på kommande KPR. 

 

 

 

 

Mötet avslutas. 


