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Kommunala pensionärsrådet 

 

Plats och tid Digitalt via Zoom 

  Tisdag 22 februari 13:00-16:00  

 
 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 

Benny Edlund, PRO 

Robin Nilsson, PRO 

Mona Wilsson, SPF Seniorerna 

Inger Sjöström, SKPF 

Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen 

Brith Fäldt, Samhällsbyggnadsnämnden  

Ellinor Sandlund, Socialnämnden 

 Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och 

servicenämnden 

 
Övriga deltagare Helena Magnusson, avd.chef ordinärt boende  

Jessica Nilsson, samhällsutvecklare 

Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare 

Ann-Catrin Gustafsson, anhörigkoordinator  

Hanna Mikaelsson, enhetschef SÄBO för äldre 

Anders Lundkvist, styrelseordförande PiteBo 

Maria Adlers, VD PiteBo 

 

Zara Berg, sekreterare 

          

      
 

Utses att justera Benny Edlund, PRO 

 
       Paragrafer §35 - §48 

 

Sekreterare Zara Berg 

 
 

Ordförande Sven-Gösta Pettersson 

 
 

Justerande Benny Edlund 

 

Förvaringsplats för  

protokollet                          Socialförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§ 35 

Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat.  

 

§36 

Val av justerare 

Benny Edlund, PRO, utses att justera dagens protokoll. 

 

§37 

Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 
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§38 

Stadsutveckling Öster 

Jessica Nilsson 

 

Jessica informerade om stadsutveckling Öster. 
 

Se bilaga för att ta del av Jessicas material. 

 

Bilaga 1 – Presentation nuläge 
 

§39 

Aktuella läget för äldreomsorgslyftet  

Ewa Karlsson Sjölander 
 

År 2021 förbrukades det drygt 9 miljoner kronor av medel som fåtts. Det innebär att man 

skickar tillbaka cirka 7 miljoner. Man har varit uppe i 60 - 70 personer som har varit inne i 

ÄO-lyftet. 15 personer är klara sen starten 2020, av de 15 personerna så har 6 stycken 

validerat. Alla som är med nu tar de en och en var för sig, för att validera, detta för att 

skynda på. 

 

8,1 miljoner kronor har fåtts i år, 2022, hälften från i fjol. I bästa fall så blir 7 personer klara i 

juni månad. Just nu står 18 personer i kö för att komma in i ÄO-lyftet. Detta är 

undersköterskor. Man har öppnat upp för specialistundersköterska, 8 personer blir klara i 

juni 2022, 4 personer fortsätter sitt andra år till hösten. 3 stycken står i kö till det. Det är 3 

stycken enhetschefer som har gått, en fjärde blev klar i höstas. 2 stycken i kö.  

 

Det har tagits ett beslut att undersköterskor ska prioriteras då det är störst brist bland dem. 

Det är också bestämt att under perioden juni-augusti så kommer studietakten sänkas till 5 % 

för att man ska klara av sommaren med personal. Jobba 95 % och studera 5 %.  

 

Det finns ett antal personer, 8 - 10 stycken, som inte riktigt följer studieplanen. Då har man 

samtal med dessa. Hjälp finns att få om man har läs- och skrivsvårigheter. Man kan även få 

hjälp med svenska ifall det är ett bekymmer. Mycket stöd finns att få. 

 

Facket är positiva till ÄO-lyftet. Besluten som tas i styrgruppen är facket med i.  

 

Pengar till ÄO-lyftet kommer även år 2023.  
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§40 

Anhörigkoordinator  

Ann-Catrin Gustafsson 

 

Det har gått ungefär ett år sedan Ann-Catrin började sin tjänst. Mycket har fallit på plats. 

Hon har fått tydliga riktlinjer från socialnämnden vad anhörigstöd ska handla om.  

 

Hösten 2022 planeras en grupp med psykiatrin kring psykisk ohälsa. 

 

Länkar Ann-Catrin tipsar om: 

Anhörigstöd - Övrigt stöd (pitea.se) 

Program för anhöriga 2022 - Aktuellt anhörigstöd (pitea.se) 

 

Se även bilagor. 

 

Bilaga 2 – Program för anhöriga 2022 

Bilaga 3 – Folder anhörigstöd 

 

§41  

Skogsgården – nytt SÄBO för äldre 

Hanna Mikaelsson 
 

Hanna informerade om Skogsgården. 

Se bilagor för att ta del av det bilder som Hanna visade. 

 

Bilaga 4 – Skogsgårdens utemiljö 

Bilaga 5 – Färgsättning Skogsgården 

 

§42 

P-avgifter hos PiteBo 

Anders Lundkvist och Maria Adlers 

 

Alla tycker inte det är dåligt med P-avgifter. PiteBo upplever tacksamhet från många då det 

äntligen har skapat tillgänglighet på deras gästparkeringar. Ingen utanför PiteBo har nog 

förstått problemet kring gästparkeringarna. Det har inte funnits någon gästparkering 

tillgänglig alls. Detta är en fråga som har lyfts i flera år. De har lagt sig på den lägsta pengen, 5 

kr i timmen. En symbolisk summa man behöver ta ut för att rensa bort all okynnesparkering. 

De säger att de borde ha gjort detta tidigare. De ser ingen anledning att förändra detta. 

Ingen privat hyresvärd i Piteå kommun har så många gästparkeringar som PiteBo har.  

 

https://www.pitea.se/invanare/Omsorg-stod/ovrigt-stod/Anhorigstod/
https://www.pitea.se/invanare/Omsorg-stod/ovrigt-stod/Anhorigstod/aktuellt/program-for-anhoriga-2022/
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§43 

Seniorboende  

Anders Lundkvist och Maria Adlers 

 

Man planerar för en rejäl ekvation om 10 - 15 år, en stor utmaning. Det gäller allt från 

handläggare med planfrågor till bygglov, till de som ska bygga bostäderna och byggare. En 

utmaning för många i ett långt led. Man måste tänka om för att klara tillväxtsiffror. 

 

PiteBo kommer bygga så mycket som de orkar. Bygger generellt med höga krav på 

anpassning och tillgänglighet, anpassade för äldre att bo i. PiteBo erbjuder seniorboende.  

 

PiteBo bedömer att Piteå i nuläget är för litet för att ett exklusivt seniorboende ska byggas. 

 

Seniorboende kan skapas av vilket bolag som helst och man kan sätta vilken ålder man vill. 

PiteBo har från 65 år.  

 

På hearingen i april kommer de politiska partierna att delta samt lokala entreprenörer och 

förvaltare. Initiativtagare är PRO och SPF. 

§44 

Piteförslag 
 

Kommunledningsförvaltningen vill informera om en ny metod att påverka Piteå kommun.  

 

Piteförslag är en ny metod som ger pitebor delaktighet och möjlighet att bidra till Piteås och 

kommunens fortsatta utveckling. Den består av en e-tjänst som är öppen dygnet runt, året 

runt. I e-tjänsten kan du lämna förslag, söka stöd för ditt förslag och ge stöd åt andras förslag 

som du gillar. De förslag som får tillräckligt folkligt stöd utreds och tas upp till politiskt 

beslut. 

 

Piteförslag är ett nytt sätt att delta i den demokratiska processen. Tjänsten är ett enkelt och 

smidigt sätt att vara med och påverka Piteås utveckling. 

 

Mer information finns via: www.pitea.se/piteforslag 

 

Bilaga 6 – Presentation Piteförslag 

 

§45 

Föregående mötesprotokoll 

 

Ingen har något att påpeka.  

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pitea.se%2Fpiteforslag&data=04%7C01%7CZara.Berg%40pitea.se%7C3177c98992614edfcc4008d9eb086150%7C00d9152ee7da4eddb1cf9b706245cc51%7C0%7C0%7C637799243750036997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=k2pL%2FWd450JmTemeRiBSTw4gssD4k9RpOH0G8AA9TcU%3D&reserved=0
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§46 

Frågor från föreningarna 

 

Inga frågor. 

 

§47 

Nämnderna har ordet  

 

Fastighets- och servicenämnden 

 

Upphandling klar i maj kring vem som ska bygga det nya särskilda boendet för äldre, 

Skogsgården. 

 

Ny livsmedelsupphandling, tas beslut nästa vecka på AU. Upphandling att öka 

lokalproducerade livsmedel. Dialog med producenter runt i kring. Bland annat görs en 

oskalad potatishandling till skolorna.  

 

Chark och pålägg till äldreomsorgen. Upphandlar kring färskt bröd och fikabröd till 

äldreomsorgen som tidigare har varit fryst. Beslut tas nästa vecka. Gått ut med en riktad 

direktupphandling.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Samhällsplanerarna tittar på stadsutveckling öster. Fokus just nu. 

 

Debatt kring resecentrum och Norrbottniabanan. Upp till kommunstyrelsen nästa gång för 

att få medel kring att utreda hur det ska se ut vid södra fjärden. Samråd med Trafikverket år 

2023. Trafikverket beslutar om de inte bestämmer sig. Det är mycket jobb kring 

Norrbottniabanan. En person jobbar heltid med det och är projektledare. 

 

Nämnd imorgon, 23/2. Det som alltid är högt upp är frågan om bostäder. Högt tryck på 

bostäder och ännu högre tryck på industri. Flera lokala företag vill växa och där är det trångt.  

 

Annonserar i tidningen efter feriejobbare. 500 ungdomar ska ha jobb genom kommunen. 

Under pandemin har man inte haft ferieplatser inom den kommunala äldreomsorgen och 

förskolan, men man hoppas att det återgår till normalläge i år.  

 

Kompetensförsörjning behövs överallt, inte bara inom äldreomsorgen. Strax under 100 

personer går i pension varje år i olika befattningar. För det krävs rätt kompetens, inom alla 

kategorier. 
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Coop håller på att byggas i arbetsförmedlingens gamla lokaler.  

 

Behovet av en cirkulationsplats nere vid kanalen är en fråga som diskuteras. 

 

Takten på bygglov är jättehög. Det byggs mycket ute i kustnära landsbygd. 

 

Kultur, park- och fritidsnämnden 

 

Ingen från kultur, park- och fritidsnämnden deltog.  

 

Kommunstyrelsen 

 

Förnyat borgmästarvalet.  

 

Minskat våra utsläpp. 

 

Landsbygdsbutiker ska få ersättning, Långträsk, Sikfors och Lillpite.  

 

Löneöversyn på gång. 5 miljoner kronor extra till kommunals avtalsområde. Det satsas på 

alla men framför allt på de med utbildning. Satsning för att höja kompetens. Attraktivt för att 

utbilda sig.  

 

Togs beslut igår om att övertryckshallen tas ned i sommar.  

 

Beslutat att YouCall ska säljas till SOS alarm för 4 miljoner kronor.  

 

Socialnämnden 

 

Det är ett fortsatt oerhört ansträngt personalläge. Man får prioritera. 

 

Bokslut minus 20,8 miljoner kronor på socialnämnden.  

 

Nämnd imorgon, 23/2. Patientsäkerhetsberättelse ska upp. 

 

Samvaron öppnar förhoppningsvis upp igen på måndag 28/2. 
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§48 

Övriga frågor 

 

Man försöker minska besök på SÄBO men inget besöksförbud finns.  

 

 

 

 

Mötet avslutas.  


