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Kommunala pensionärsrådet 

 

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset  

  Tisdag 30 augusti 09:00-12:00 

 
 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 

Robin Nilsson, PRO 

Benny Edlund, PRO 

Christina Oscarsson, PRO 

Per-Olow Hedman, SKPF 

Inger Sjöström, SKPF 

Mona Wilsson, SPF Seniorerna 

Gunn Bergdahl, SPF Seniorerna  

Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen 

Brith Fäldt, Samhällsbyggnadsnämnden  

Ellinor Sandlund, Socialnämnden 

 Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och 

servicenämnden 

 

 
Övriga deltagare Helena Magnusson, avd.chef ordinärt boende  

Zara Berg, sekreterare 

Rebecca Granström, enhetschef Samhällsbyggnad  

Emma Janzén, samordnare En ingång 

Staffan Lundberg, samordnare Styrning och ledning  

          

      
 

Utses att justera Mona Wilsson, SPF Seniorerna 

 
       Paragrafer §35 - §48 

 

Sekreterare Zara Berg 

 
 

Ordförande Sven-Gösta Pettersson 

 
 

Justerande Mona Wilsson  

 

Förvaringsplats för  

protokollet                          Socialförvaltningen 
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

§ 35 

Mötets öppnande 

Mötet förklaras öppnat.  

 

§36 

Val av justerare 

Mona Wilsson, SPF Seniorerna, utses att justera dagens protokoll. 

 

§37 

Godkännande av dagordningen 

Punkt 5 ska tas av Rebecca Granström, inte av Brith Fäldt.  

 

Dagordningen godkänns. 

 

§38 

Föregående mötesprotokoll  

Ingen har något att påpeka.  
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§39 

Fysiska busstidtabeller 

 

Rebecca Granström är inbjuden för att prata om fysiska busstidtabeller. 

 

Då ett nytt avtal skapades med Nobina så valde man att avstå från fysiska busstidtabeller. 

Detta gjordes för att lätt kunna ändra i, och uppdatera tabellerna smidigt. Hade man haft 

upptrycka fysiska tidtabeller så skulle det bli dyrt att ändra de en gång i kvartalet. Avsikten är 

att tillhandahålla rätt info till resenärer, i rätt tid, vilket man kan göra med digitala tidtabeller. 

 

Man valde att plocka bort tidtabeller i busskurer för många år sedan och det hade med 

skadegörelse att göra. Det tog mycket tid och kraft till att åtgärda skadegörelsen. Det är 

också både en ekonomisk fråga och även en resursfråga, att trycka upp busstidtabeller i 

busskurerna.  

 

På inrådan av Nobina har kommunen inte fysiska tidtabeller. Men kommunen har själva fattat 

beslutet att ta bort tidtabellerna i busskurerna. Det är inte nämnden som tar beslut om detta 

utan beslut tas av tjänstemän. Det är delegerat till trafik och bygg.  

 

Rebecca tar med dig förslaget att trycka upp tidtabellerna i Piteå gratistidning. Höst och vår i 

sådana fall, då man byter tidtabell. Detta är dock en kostnadsfråga.  

 

Om man vill ha en tidtabell utskriven så kan man vända sig till Medborgarservice i Stadshuset 

eller Medborgarservice i Stadsporten. 

 

§40 

Bygganpassade lägenheter för funktionshindrade  

 

Rebecca Granström berättar även om bygganpassade lägenheter för funktionshindrade.  

 

Alltid vid nybyggnationer, när man granskar, tar man hänsyn till tillgängligheten. Det finns en 

standard. Man förhåller sig till svensk standard när man beviljar bygglov. Både ansökaren, 

byggaren och slutkunden finns i åtanke. Byggarna i Piteå kommun tar hänsyn till det. Man vill 

ha så stor kundkrets som möjligt. Man drar ner på kundkretsen om man inte tillgänglighets-

bygger. Man kan inte jämföra en vanlig lägenhet med en lägenhet på ett särskilt boende 

(SÄBO).  

 

Det är 100 % möjligt med svensk standard vid nybyggnation, lite svårare med ombyggnation.  

Nybyggnationer är upprättade för att alla ska kunna bo där. Alla kunder ska vara välkomna 

dit, ingen diskriminering.  
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§41 

Nya maträtter 

 

Helena Lundberg är sjuk så punkten tas av enbart Marita Björkman-Forsman. 

 

Det sker många livsmedelshöjningar. Måltidservice fått i ärende av nämnden hur man kan se 

över detta. Dyr mat har blivit utbytt mot billigare. Hamburgare, plättar och nuggets är 

exempel på dyr mat som är utbytt till kyckling-prinskorv, potatisburgare, köttfärssås och 

spagetti. De har fått till sig att det har varit bra byten, ingen kritik från SÄBO. Lax har varit 

svårt få tag i, så den ersätt med annan fisk. Man har tagit bort extrarätt vilket har bidragit till 

minskat matsvinn och en lättare beställningsmodell. Just på SÄBO har man bara har en 

lunchrätt och en middagsrätt. Man har varit stolta tidigare man kunnat haft olika alternativ 

men det har också kunnat ställa till problem med val, speciellt på demensboenden.  

 

Det kan ställa till det för en del äldre att man snabbt måste ändra meny ibland utifrån 

tillgången till olika livsmedel men inga klagomål har inkommit. Kyld mat till ordinärt boende 

och varm till särskilt boende. 

 

Det är en dietist som gör menyerna, som gör näringsberäkningar på rätterna. Maten ska vara 

näringsriktig med god kvalitet, kontroller görs.  

 

Högtider ska prioriteras, inga förändringar kommer ske där. Det ska kännas att det är 

midsommar, påsk, jul och nyår. 

 

Mätning av matsvinn tas upp till hösten 2022 då den inte kunde genomföras tidigare i år på 

grund av hög frånvaro. 

 

Marita tar med sig frågan varför maten ofta kan se grå och färglös ut. 

 

§42 

Presentation av samordnare för Norrbottniabanan  

 

Staffan var på plats för att presentera sig. Han tillträdde som Piteå kommuns samordnare för 

Norrbottniabanan den första augusti 2022.  

 

Norrbottniabanan är ett av de största uppdrag som Piteå kommun haft i modern tid. 

 

Se bilaga för att ta del av material från Staffan. 

 

Bilaga 1 – Presentation NBB 
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§43 

God och nära vård  

 

Emma var inbjuden för att tala om god och nära vård. 

Se bilaga för att ta del av Emmas presentation.  

 

Bilaga 2 – Nära vård  

 

§44 

Nya avgifter 2023 

 

Nya taxor inom socialtjänsten och måltidsservice presenterades. Se bilagor. 

 

Bilaga 3 – Taxor inom socialtjänsten 2023 

Bilaga 4 – Taxor och avgifter måltidsservice 2023 

 

§45 

Situationen i äldreomsorgen sommaren 2022 och läget inför hösten 

 

Helena har en gemensam bild tillsammans med Magdalena Jonsson, avdelningschef SÄBO och 

Christer Grahn, hälso- och sjukvårdschef. Det har varit den svåraste sommaren man har 

varit i. Man har haft lojal personal som har ställt upp i kris och många har tagit 

semestererbjudandet. Andra perioden var mer extrem än första. 

 

Man gick in i sommaren med vakanta rader inom ordinärt boende (OBO). Det vill säga 

tomma rader, ingen vikarie för ordinarie personals semester. Varje sommar finns också ett 

visst antal personer som inte fungerar på jobbet, eller kommer till jobbet. Inom OBO hade 

man största problem i ytterområdena, Infjärden, Markbygden, Hortlax och 

Norrfjärden/Rosvik. Man fick därför göra omfördelningar av personalen och jobbade med att 

flytta personal från stan till ytterområdena. Det har fungerat att flytta personal men det har 

varit svårt att få till det.  

 

Trädgårdens äldrecentra har haft det tufft.  

 

Vet inte vad kostnaden har landat på än efter alla sommaravtal. Kommer senare i höst. 

 

Samma läge från sommaren fortlöper in i hösten. 
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§46 

Nämnderna har ordet  

 

Fastighets- och servicenämnden 

 

Livsmedelsupphandling är klar, man ökar lokalproducerat. Hoppas självförsörjningsgraden 

ökar. 

 

Jobbar med krisberedskap. Ser över skyddsrum. 

 

Reservkraft finns på alla boenden.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Öjagatan byggs om.  

 

Flyktingar från Ukraina har kommit under semestern. 80–100 personer har kommit vid det 

här laget.  

 

Nämnd nu på torsdag. Detaljplaner för antal nya hus i Norrfjärden. 

 

Planprogramsarbete för sörfjärden, lövholmen förbi västra kajen som berörs av 

Norrbottniabanan. Projektorganisation håller på startas för att göra ett planarbete för norra 

delen av kommunen.  

 

Kultur, park- och fritidsnämnden 

 

Ingen var på plats.  

 

Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelse igår, haft uppehåll under sommaren. 

Tuffa tider väntar kommunen i och med inflationstakten. 

 

Nytt pensionsavtal. Kommer kosta 84 miljoner kronor till. 
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Socialnämnden 

 

Helena Magnusson pratade om fast omsorgskontakt. Se bilaga.  

 

Bilaga 5 – Fast omsorgskontakt  

 

All personal på Munkberga ska certifieras och Munkberga blir ett Silviahem. Certifiering sker 

på Storstrand den 7 september.  

 

Fösta spadtaget för Skogsgården är taget.  

 

§47 

Frågor från föreningarna 

 

Mona Wilsson berättar att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för 

språkbedömningsstöd för verksamheter inom äldreomsorgen. Helena svarar att det vore en 

fördel att ha det, hittills så finns ingen mall man jobbat efter så i kommunen.  

 

§48 

Övriga frågor 

Ingen övrig fråga. 

 

 

 

 

Mötet avslutas.  

 


