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Kommunala pensionärsrådet 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom 

  Torsdag 3 juni kl. 09:00-12:00 

 
 

Beslutande Benny Edlund, PRO, vice ordförande  

Christina Oscarsson, PRO 

Robin Nilsson, PRO 

Per-Olow Hedman, SKPF 

Mona Wilsson, SPF Seniorerna 

Brith Fäldt, Samhällsbyggnadsnämnden  

Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen  

 Ellinor Sandlund, Socialnämnden 

 Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och 

servicenämnden 

 
Övriga deltagare Helena Magnusson, avd.chef ordinärt boende  

Lena Enqvist, omsorgschef 

Ann-Catrin Gustafsson, anhörigkoordinator  

Rebecca Granström, TF enhetschef trafik och bygg 

Maria Öberg, samhällsutvecklare 

Johan Nilsson, bredbandschef PiteEnergi 

Zara Berg, sekreterare 

          

      
 

Utses att justera Per-Olow Hedman, SKPF  

 
       Paragrafer §35 - §48 

 

Sekreterare Zara Berg 

 
 

Ordförande Benny Edlund, PRO, vice ordförande 

 
 

Justerande Per-Olow Hedman, SKPF 

 

Förvaringsplats för  

protokollet                          Socialförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§ 35 

Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat. 

 

§36 

Val av justerare 

 Per-Olow Hedman utses att justera dagens protokoll. 

 

§37 

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns.  
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§38 

Avsägelse som vice ordförande 

Christina Oscarsson har som avsikt att avsäga sig sin vice ordförande-post i KPR. 

Avsägelsen godkänns. 

 

§39 

Val av vice ordförande 

Benny Edlund föreslås att väljas till ny vice ordförande i KPR. 

Beslutades att välja Benny Edlund till vice ordförande.   

 

§40 

Kollektivtrafik, P-appar, nya bussbolaget samt färdtjänst RKM 

Rebecca Granström  
 

Skälet till nya parkeringsrutiner är att handeln i stan har upplevt att det har funnits för lite 

platser till deras kunder. Detta började man analysera redan 2013 - 2014. Många har nyttjat 

parkeringsplatserna privat och det är inte tacksam för handlarna. Det ansvar vi har som 

kommun är att tillhandahålla parkeringsplatser till allmänheten.  

 

När man registrerar sin parkering genom att skicka ett sms så får man ingen påminnelse om 

att avsluta tiden och parkeringstiden räknas från då man registrerar sin ankomst via sms fram 

tills att man skickar ett nytt sms och skriver avsluta, viktigt att man skriver rätt annars 

fortsätter tiden att ticka. Då man skrivit avsluta så får man ett sms tillbaka att ens parkering 

är avslutad, får man inget sådant sms bör man kontrollera så att man har avslutat sin 

parkering på korrekt sätt. Använder man sig av P-app får man en avisering 15 minuter innan 

vald parkeringstid går ut. För då registrerar man när man ska åka, inte ankomst som via sms. 

På ICA Kvantum och Stora Coop finns det även terminaler som man kan registrera sin 

parkering i. Vi vill värna om de 2 gratis parkeringstimmar som vi har i kommunen men på 

grund av dem så är det svårt att hitta en teknisk lösning som passar alla. 

 

Idag går första bussen och det är en el-buss, en miljövänlig lösning. Infrastruktur för att ladda 

bussarna. Ett helt nytt varumärke - Piteå stadsbuss och det är Piteå kommun som äger 

varumärket. Det kommer vara en ny grafisk profil, lekfull och rolig samt ett nytt utseende på 

bussarna. Nobina heter det nya bussbolaget och de är vana att jobba med el-bussar. Piteå är 

nordligaste staden i Europa som kör dessa bussar till 100 %. Citylinjen blir kvar som tidigare.  

 

All myndighetsutövning överlåts till Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Piteå kommun har 

inget ansvar för myndighetsutövningen nu. Länstrafiken har trafikansvaret och Piteå kommun 

står för ekonomin.  
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§41  

Bredbandsutbyggnad i byarna 

Maria Öberg och Johan Nilsson 

 

Ansvariga för olika övergripande planer och strategier och bredbandsstrategin är en del. Vi 

har bra utbyggnad idag. Mål till 2025 är att alla hushåll och företag ska ha tillgång till 

bredband. I Piteå så är det PiteEnergi som håller i det. 

 

Se bifogad bilaga för att ta del av Johans material.  

 

Bilaga 1 - Bredband 

 

§42 

Anhörigstöd 

Ann-Catrin Gustafsson 
 

Ann-Catrin började sin tjänst som anhörigkoordinator i april 2021. Hon är utbildad 

socionom och har innan detta jobbat på psykiatrin i 17 år.  

 

Hennes uppdrag som anhörigkoordinator är att det ska finnas en ingång i Socialtjänsten för 

anhöriga, förut var det uppdelat. Det är vad hon främst har jobbat med sen hon började sin 

anställning, det ska finnas tydliga vägar in. Hon har varit ute i verksamheterna för att sprida 

detta. Man ska kunna vända sig till henne för information, rådgivning och vägledning. Främst 

till vuxna anhöriga. Barn som anhöriga ingår inte, i alla fall inte ännu, men hoppas på utökning. 

Många anhöriga arbetar samtidigt som de stöttar en anhörig. Ann-Catrin vill nå ut till 

anhöriga tidigt, innan belastningen blir för hög. Det finns också ett samarbete med 

primärvården 

 

I särskilda fall kan man bli anställd som anhörigvårdare, men det är väldigt restriktivt. Väldigt 

specifika fall, i övrigt svårt. Inget som finns i Piteå kommun.  

 

Den 6 oktober är det nationella anhörigdagen. 

 

Via denna länk kan man läsa om nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA): 

www.anhoriga.se 

 

 

 

 

 

http://www.anhoriga.se/
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§43 

God och nära vård 

Lena Enqvist 
 

Nära vård-omställningen handlar om all hälso- och sjukvård. Under våren har Regionen 

jobbat med en gemensam målbild med representanter från kommunen, Regionen samt 

medborgarrepresentanter. De har jobbat på ett underlag för regionstyrelsen och 

länsstyrgruppen att fatta beslut om. Man har även jobbat ihop med Arvidsjaur, Arjeplog och 

Älvsbyn.  

 

Det handlar om att man vill komma till den sömlösa vården och bygga mer på individens 

behov. Det som ännu inte är gjort är att man ligger kvar i samma avtal som tidigare, 

hemsjukvårdsavtalet. Lagen och dom avtal vi har är inte riktigt i synk med den vision man 

står för, och vill komma till. Målbilden är fortfarande väldigt visionär 

 

§44 

Statliga medel 

Helena Magnusson 

 

Se bifogad bilaga för att ta del av Helenas uppgifter. 

 

Bilaga 2 – Statliga medel 

 

§45 

Äldreveckan 

 

Christina Oscarsson, PRO, presenterar äldreveckan. Den är flyttad till vecka 39 och 

startdatum är 28/9. Man får sen se hur läget ser ut med pandemin i september. 

 

Äldreveckans schema:   

• Tisdag 28/9 Ulf Carlsson eller Anders Nystedt 

• Tisdag 28/9 Charlotte Lundmark – kroppsspråk 

• Onsdag 29/9 Biblioteket informerar samt konsumentrådgivning 

• Torsdag 30/9 Bowling, boule och lunch 

• Fredag 1/10 Pubkväll på Lemon Tree med mat och dryck 

Underhållning: Staffan Lundström och Lars-Åke Aldrin  

 

Lokaler som det pratas om är Folkets hus i Munksund samt IOGT i Öjebyn. Båda lokalerna 

går att ta sig till med buss. Önskvärt om man får åka gratis buss dessa dagar. Föreningarna vill 

att kommunen sköter det praktiska med annonsering. 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§46 

Frågor från föreningarna 

 

Det kommer upp en fråga gällande vart man kan vända sig om man inte har råd med 

vårdkostnader samt sjukresor. Ingen har ett direkt svar på frågan förutom man kan pröva 

vända sig till Socialtjänsten och kolla vad som gäller kring ekonomisk stöttning.  

 

§47 

Nämnderna har ordet  

 

Fastighets- och servicenämnden 

 

Nytt särskilt boende för äldre på Strömnäsbacken. Boendet kommer att heta Skogsgården. 

Fastighets är involverade i byggnationen. 

 

Gällande maten så har man tillsammans med Socialnämndens ordförande beslutat att i 

samverkan mäta matsvinn på SÄBO för äldre. En brukarenkät ska genomföras efter 

sommaren gällande maten. Det är samma enkät som Luleå kommun har använt sig av.  

 

Städ har haft ett mycket bra samarbete med Socialtjänsten kring skyddsutrustning under 

pandemin. Ingen stor smittspridning inom lokalvårdarna. 

 

Marita ska kolla vad de kan bidra med under äldreveckan. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

De är ett otroligt tryck just nu. Förra året var det rekord i bygglov till följd av pandemin. Nu 

är det en ökning på 40 % från förra årets rekord.  

 

60 miljarder kronor till Markbygden och vindkraften. Klimatomställning. 

 

Det finns ett 70-tal förfrågningar om etableringar i kommunen. Ungefär 10 % blir det något 

av. Det pågår ett intensivt arbete med att få bostäder och verksamheter. Det kostar att växa. 

Man tittar på området stadsutveckling öster, där Strömnäsbacken ligger.  

 

Det jobbas med en översiktsplan över Öjebyn. Kopplat till skolområdet och runt i kring där. 

Bostäder och andra verksamheter. Centrum-förtätning.  

 

Brith ska prata med Rebecca Granström gällande gratis-buss för de äldre under äldreveckan.  

 

 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2021-06-03 

7  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

Kultur, park- och fritidsnämnden 

 

Ingen från kultur, park- och fritidsnämnden deltog.   

 

Kommunstyrelsen 

 

Det som är på gång är budget och VEP 2022. Verksamhetsplan 2023–2024. 

Budget kommer upp måndag 7 juni i Kommunstyrelsen.  

 

Stor framtidsanda, Norrbotten och Västerbotten kommer att växa. God framförhållning. 

 

Munksunds 5:an ska bärgas. 

 

Socialnämnden 

 

Just nu är det inga Covid-smittade boenden. Gravid personal får inte jobba från och med 

vecka 20 i sin graviditet vilket ställer till det med personal, brist på sjuksköterskor. I övrigt 

bra.  

 

Det nya särskilda boendet för äldre, Skogsgården kommer att ha 80 platser. 40 platser är 

redan tingade av de boende som kommer från Munkberga och flyttar in där i stället, så 40 

nya platser kan man säga. 140 stycken boendeplatser till kommer att behövas till år 2029.  

 

I september öppnar Hortlaxgården upp sin avdelning som de har haft stängd på grund av 

renovering. Det handlar om15 platser. 

 

Motion om fria arbetsskor till personal avslogs men i stället har de fått statliga pengar så att 

arbetsskor till personal kommer till hösten.  

 

Ansträngd ekonomi, minus 50 miljoner kronor. 

 

§48 

Övriga frågor 

 

Benny Edlund önskar att Annika Risberg ska delta i kommande sammanträde för att prata 

om våld i nära relationer. Det är även önskvärt att fackförbundet Kommunal deltar och 

pratar om hur de har sett på pandemin. 

 

 

Mötet avslutas.  


