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Kommunala pensionärsrådet 

 

Plats och tid Ovalen, Stadshuset 

  Tisdag 30 november kl. 09:00-12:00.  

 
 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 

Robin Nilsson, PRO 

Mona Wilsson, SPF Seniorerna 

Gunn Bergdahl, SPF 

Inger Sjöström, SKPF 

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen  

Helén Lindbäck, Kommunstyrelsen  

 Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och 

servicenämnden 

 
Övriga deltagare Helena Magnusson, avd.chef ordinärt boende  

Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare 

Kerstin Albertsson Bränn, avd.chef Fastighets och service 

Pär Röckner, Verksamhetsledare Korpen 

Zara Berg, sekreterare 

          

      
 

Utses att justera Gunn Bergdahl, SPF 

 
       Paragrafer §35 - §46 

 

Sekreterare Zara Berg 

 
 

Ordförande Sven-Gösta Pettersson 

 
 

Justerande Gunn Bergdahl 

 

Förvaringsplats för  

protokollet                          Socialförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§ 35 

Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat.  

 

§36 

Val av justerare 

Gunn Bergdahl, SPF, utses att justera dagens protokoll. 

 

§37 

Godkännande av dagordningen 

 

Punkt 9 stryks. Tas i stället upp på nästa sammanträde 2022-02-22. 

Kvinnojour läggs till som fråga under punkt 11. 
Punkt 12 och 13 är samma med olika namn, den ena punkten stryks därför.  

 

Dagordningen godkänns. 
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§38 

Sammanfattning ÄO-lyftet 2021 

Ewa Karlsson Sjölander 

 

År 2020 så fick Piteå kommun statsbidrag för att kunna ge personer med tillsvidareanställning 

rätt formell kompetens. 50 % arbete och 50 % studier. Det är 53 stycken personer som 

studerar till undersköterska och 14 stycken som studerar till specialistundersköterska. Man 

kan välja specialistutbildning riktad mot multisjuka och mot demensutvecklare. 1 person 

studerar just nu till demensutvecklare och 13 personer mot multisjuka. Demensutvecklare är 

i Skellefteå och multisjuka är i Piteå. 

 

4 stycken enhetschefer går ledarskapsutbildning. Två från ordinärt boende och två från 

särskilt boende för äldre. 

 

Från starten oktober 2020 så har totalt nio personer slutfört utbildningen. Av dem är det 

fyra personer som har validerat. 

 

Det är beslutat i Socialtjänstens ledningsgrupp samt styrgrupp kring hur man ska tänka i 

sommar gällande äldreomsorgslyftet. Personerna kommer att studera 5 % på sommaren och 

jobba 95%. Detta gäller i juni, juli och augusti.  

 

§39 

Hyror särskilt boende för äldre 

Kerstin Albertsson Bränn 

 

Hyrorna är bruksvärdeshyror, det vill säga när huset byggdes sattes en hyra utifrån hur 
allmänheten värderar liknande lägenheter, samt faktorer som storlek, planlösning, 

boendemiljö inomhus och utomhus, tillgång till hiss och tvättstuga, vilka kommunikationer 

som finns, närhet till butiker etcetera.   

 

Bostadsbeståndet inom Fastighets- och serviceförvaltningen har förhandlingsordning. De 

förhandlar med hyresgästföreningen om årliga hyreshöjningar. 

 

Flertalet stora och mindre underhållsprojekt har genomförts på boenden i Piteå kommun, 

dessa åtgärder genererar inte någon hyresökning.  

 

Tilldelning av lägenhet är Socialtjänstens beslut.  
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§40 

Fysisk aktivitet för äldre 

Pär Röckner 

 

Se bifogade bilagor för att ta del av Pärs material. 

 

Bilaga 1 – Idrott för äldre 

Bilaga 2 – Riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande  

 

Intresserad av att genomgå basutbildning? Kontakta Pär. 

Par.rockner@korpen.se  

 

§41  

Covid- och vaccinationsläget 

Helena Magnusson, Magdalena Jonsson och Christer Grahn 
 

Christer och Magdalena skulle delta via länk men på grund av tekniska problem fungerade 

det inte som det skulle. Helena tog därför punkten själv. 

 

Det har inte varit någon större smittspridning, bara på ett boende under hösten. Smittläget 

sen sommaren har varit stabilt i verksamheterna. Alla som går att vaccinera på SÄBO är 

vaccinerade. Under hela pandemin är det färre än 20 personer som bott hemma som haft 

bekräftad Covid-19.  

 

En fördel som hemtjänsten har är att man kan flytta fram insatser vid kris. Saknas personal 

och man inte får in någon så går man ner på halvbemanning. Man flyttar då fram städ och 

tvätt, för att kunna hantera läget. Det är inte optimalt men man prioriterar mat, medicin och 

hygien.  

 

Väldigt hög frånvaro bland personal då man fortfarande ska stanna hemma vid minsta 

symptom. Det är ett svårt bemanningsläge. Om än smittan har lugnat sig så har inte 

bemanningsfrågan lugnat sig. Det är väldigt tufft på bemanningssidan över huvud taget. Man 

får inte tag i folk.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Par.rockner@korpen.se
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§42 

Rapportering från Seniorveckan 

 

Christina Oscarsson, PRO, deltog på sin punkt via telefon. 

Se bifogad bilaga för att ta del av Christinas information.  

 

Bilaga 3 – Redovisning seniorveckan 2021 

 

§43 

Mötesplan KPR 2022 

 

Mötesplanen fastställs.  

 

§44 

Frågor från föreningarna 

 

- Bemanning inom hemtjänsten 

 

Helena Magnusson säger att det är svårt att ha personal på alla rader. Norrfjärden har haft 

det tungt, vakanta rader under lång tid. Det finns hela tjänster otillsatta, vilket gör att ganska 

få timanställda i dessa områden har satts på dessa rader. Det är hård sjukfrånvaro samt vård 

av barn. Läget just nu är att det är väldigt svårt med personal och bemanning främst i 

Norrfjärdenområdet.  

 

Man annonserar efter undersköterskor och vårdbiträden. Man har styrt bemanningspoolen 

till Norrfjärden för att stabilisera. Socialchef Fredrik Sjömark har även tagit beslutet att 

introducera fler vikarier mot Norrfjärden. I helgen är första helgen på länge som ingen 

ordinarie har jobbat övertid.  

 

Vem som helst får inte ge medicin så det går inte heller att låna vikarier från andra områden 

bara så där. Man måste ha delegation på rätt område och det får man bara av sjuksköterskan 

som jobbar där. Man är fast i dessa rutiner så man kan inte sätta folk att jobba var som helst 

utan delegation.  

 

- Kvinnojour 

 

Piteå kommun har aldrig bedrivit någon kvinnojour, det är en ideell förening. Piteå kommun 

har däremot en verksamhet med skyddade boenden. Vill man ha tag i socialjouren i Piteå så 

ringer man 112 och ber att på prata med socialjouren. Det finns 2 skyddade boenden, i ett av 

dem får man ta med sig djur. Det är på gång i Piteå att startas upp en kvinnojour, Lillasyster.  

 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2021-11-30 

6  

 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§45 

Nämnderna har ordet  

 

Fastighets- och servicenämnden 

 

Det har gjorts en kundundersökning om maten på SÄBO för äldre och inom ordinärt 

boende. I kundundersökningen på SÄBO svarade 93 av 534 personer. Inom ordinärt boende 

fick man svar av 100 personer av 249. Sammanställningen är inte helt klar, kan delge mer 

kring matsvinnsundersökningen på kommande sammanträde i mars 2022.  

 

I övrigt så är det kallt i kommunens lokaler. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Ingen från Samhällsbyggnadsnämnden deltog.  

 

Kultur, park- och fritidsnämnden 

 

Ingen från Kultur, park- och fritidsnämnden deltog.  

 

Kommunstyrelsen 

 

VEP fastställd igår 29/11. 12 miljoner kronor till Socialtjänsten för att täcka underskottet. 

 

Socialnämnden 

 

Det är beslutat om ett projekt gällande barn som anhöriga. Barn till missbrukare, barn till 

föräldrar med psykisk ohälsa och barn som har syskon med nedsättning. En förstudie börjar 

nu men projektet inleds på riktigt nästa år, 2022.  

 

Ekonomiskt underskott. Prognos - 22,5 miljoner, en stadig förbättring. Ekonomiska 

handlingsplanen ger effekt.  IT-avdelningen har tagit in Office 365, där sänker man kostnaden 

med billigare licenser. Barn och familj har gjort ett bra arbete med att ta över familjehem. 7 

miljoner mindre i placeringskostnader nu än tidigare. Svårt att analysera för framtiden nu 

under en pandemi. En bedömning från Socialnämnden är att man behöver 38 miljoner för att 

få en budget i balans. Nästan alla avdelningar håller sin budget nu. Barn och familj har ett 

underskott på 1,2 miljoner. Hälso- och sjukvården har ett underskott på grund av många 

hyrsjuksköterskor. Jobbar ständigt med att rekrytera sjuksköterskor. 

 

Man har inte lyckats hitta en gruppbostad för funktionsnedsatta. Söker febrilt. Prospekt 

utskickat till alla större fastighetsägare i kommunen.  
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§46 

Övriga frågor 

 

Sven-Gösta vill tydliggöra att sedan Christina Oscarsson, PRO, avsade sig som vice 

ordförande är hon nu ersättare i AU. Benny Edlund, PRO, blev då ordinarie i AU i stället för 

Christina och har henne som ersättare där. Däremot är Christina fortfarande ordinarie i 

rådet, även Benny, då dem har andra ersättare där.  

 

 

 

Mötet avslutas.  


