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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-12-03 

 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
Plats och tid Via Zoom, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00             

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen  
Eva Lundström, Allergiföreningen 
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen 
Monica Nyman Björklund, HRF 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå  
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 
Anna Åström, Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 
Övriga deltagande 

 
Lena Enqvist, omsorgschef 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
 
Tillgänglighetsansvariga: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid  
samhällsplanering och Lars Lundberg, handläggare vid barn- och ut-
bildningsnämnden 

Utses att justera 
 

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå 
 

Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 24 - 34 
  Gun-Britt Wiksten 

 
 

 Ordförande   
  Sven-Gösta Pettersson  

 Justerande Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå 
 

 
    

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunala tillgänglighetsrådet  
Sammanträdesdatum  2020-12-03  
Anslags uppsät-
tande 

  Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Socialtjänsten 
    
Underskrift    
 
 

 
 

          Utdragsbestyrkande 
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KTR § 24 
Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
______ 
 
 
KTR § 25 
Fastställer dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
________ 
 
 
KTR § 26 
Val av justerare 
Till justerare utses Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå 
 
________  
 
 
KTR § 27 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 17 september 2020 lades till handlingarna. 
 
______ 
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KTR § 28 
Tillgänglighet 
Rådhustorget 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Anna Stamblewski, samhällsutveck-
lare välkommen.  
 
Anna Stamblewski berättar att Rådhustorget byggs om inför Piteås 400-
årsjubileum som går av stapeln den 12 maj 2021. Målet är att torget ska vara 
attraktivt, levande och med människan i centrum. Parkeringarna tas bort, men 
torget är öppet för gångfartstrafik och för av- och påstigning. För ytterligare 
information om arbetet runt Rådhustorget, se bilaga 1. 
 
Eva Lundström, allergiföreningen anser att det är konstigt att man har plockat 
bort alla handikapparkeringar när det är mycket aktiviteter runt om torget samt 
på exempelvis Kaleido.   
 
Monica Nyman Björklund, HRF undrar var cykelparkeringen ligger?  
 
Anna säger att det ska finnas 3 cykelparkeringar. Monica hoppas de tänker på 
att cykelstället ska vara brett, de ryms inte annars om cyklarna har cykelkorgar 
o dyl.  
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå undrar varför torget fortfarande är 
avstängt? 
 
Beslut: Anna Stamblewski tar med sig frågan om cykelställen och avstäng-
ningen av torget.  
 
______ 
 
Efter mötet idag har Anna Stamblewski fått svar varför torget fortfarande är 
avstängt från projektledare Joakim Lundberg. Han skriver: 
 
Torget kommer att vara avstängt fram till dess vi har monterat cykelställen och 
vägmärken för gångfartsområde. Det är först då torget har uppnått funktionen 
av just ett gångfartsområde. Vi vill inte släppa på genomfartstrafiken innan 
dess eftersom vi då riskerar att bilförarna hinner återgå till sina gamla vane-
mönster. Cykelställen och skyltarna kommer förhoppningsvis upp någon/några 
veckor efter årsskiftet. 
 
_____ 
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KTR § 29  
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
1. Hur är Coronaläget i stort inom kommunens verksamheter? 
 
Svar: Lena Enqvist, omsorgschef berättar att covidläget inom socialtjänsten befinner 
sig i stabilt läge, har viss sjukfrånvaro men har gått att lösa. Det som försvårar är att 
det är svårt för medarbetare att få tid för provtagning vid symptom samt att provsva-
ren dröjer. Har en struktur med daglig rapportering där vi följer bemanning, tillgång 
till skyddsutrustning, misstänkt smitta samt konstaterad smitta i alla verksamheter 
dagligen. För närvarande har vi ingen konstaterad smitta på SÄBO däremot 4 st som 
tillfrisknat. Det finns en brukare med konstaterad smitta inom ordinärt boende och 
två på gruppbostäder. Vi har hittills vid denna andra våg inte haft någon smittsprid-
ning inom våra verksamheter utan det har varit olika enheter som drabbats. Till-
gången till skyddsutrustning är under kontroll.  

Förvaltningens ökade kostnader på grund av pandemin har kompenserats till 
91% från staten, vilket är positivt. 
 
2. Har det gjorts individuella bedömningar av misstänkt Coronasjuka på äldre-
boenden, eller gäller samma för Cederkliniken på Ängsgården och Berggården 
att det endast sker digitalt? 
 
Svar: Lena Enqvist säger att denna fråga får man ställa till hälsocentralerna, då det är 
de som gör bedömningen.  
 
3. Uppföljning av tidigare fråga om rökförbud på arbetstid för anställda inom 
kommunen? 
 
Svar: Elisabeth Vidman, KS har kollat upp med Helena Lindehag, folkhälsostrateg,  
Åsa Wikman, avd chef vid samhällsbyggnad samt med personalavdelningen. 
De berättade att det har varit ute en grupp människor den 19 september 2020 på 
gågatan och räknat fimparna. De samlade in 250 fimpar jämfört med 3000 förra året  
innan förbudet. De har även intervjuat 100 personer på gågatan de flesta var positiva 
till en rökfri gata. Synpunkterna som framkom var: bättre skyltning, symboler så alla  
förstår att det är en rökfri gata även för de som inte förstår språket. 
 
Det finns ingen uppföljning hur rökförbudet följs under arbetstid. Det man har kunnat 
se är att rökningen har minskat under arbetstid. 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung undrar om kommunen gör någonting åt så att perso-
ner verkligen följer det beslut som är fattat? 
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KTR § 29, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden  
Elisabeth Vidman säger att man inte kan tvinga personer att sluta röka, men att man 
kan erbjuda stöd till de som vill bli rökfri. 
 
Anita Berglund tycker inte att svaret är ok, eftersom det finns personal som röker 
utanför de boendes bostad och röklukten tränger in i huset och det luktar rök från 
personalens kläder. Som äldre vill man i regel inte ta upp problemet med rökning 
för man vill inte förknippas med att vara en ”surkärring”. 
 

Beslut: Anita Berglund, Piteå HjärtLung får i uppdrag att kontakta Magdalena 
Jonsson, avd chef för särskilda boenden angående frågan om rökning bland 
personal under arbetstid. 
 
______ 
 
4. Finns planer på inköp av teknisk utrustning som koncentrerar syret i 
luften? 
 
Svar: Lena Enqvist, omsorgschef säger att det inte finns planer på inköp av tek-
nisk utrustning som koncentrerar syret i luften då det krävs individuell 
läkarordination för syrgaskoncentrator. 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung kommer att ta upp frågan i Patientrådet med 
Regionen. 
 
5. Sprutpatrullen, vilka omfattas och har utvärdering gjorts? 
 
Svar: Helena Magnusson, avd chef för ordinärt boende berättar att under som-
maren 2018 anställdes utbildade och erfarna undersköterskor i hemsjukvården 
(USK/HSV). Deras uppgift var att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsat-
ser i ordinärt boende, för att minska de delegerade insatserna för hemtjänstper-
sonal. Bakgrunden var att det skett en ökning av avvikelser. 
 
Personalen i hemtjänstgrupperna har framfört att informationen före ändringen 
2018 var otydlig. Man upplevde att man omedelbart blev fråntagen möjligheten 
att få delegation för insulingivning, utan att ha fått pröva ett annat arbetssätt. 
Utifrån detta fick en projektledare uppdraget att göra en uppföljning av verk-
samheten  utifrån tre delar: avvikelser, brukarperspektiv och medarbetarper-
spektiv. Uppföljningen blev klar under våren 2020. Samtidigt pågår för närva-
rande ett arbete gällande ”Nära vård” som innebär att brukaren i än högre ut-
sträckning ska kunna få sin vård i hemmet och slippa sjukhusinläggningar. 
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KTR § 29, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden  
Det kommer också att ställa än högre krav på oss som socialtjänst. Utifrån detta 
är bedömningen att vi behöver arbeta för att klara förekommande uppdrag 
inom ordinarie hemtjänstverksamhet. Ett beslut togs därefter om att ta fram en 
handlingsplan för trygg och säker övergång av insulinhantering till hemtjäns-
ten. Efter årsskiftet påbörjas övergången och kommer att ske successivt. 
  
Anita Berglund, Piteå HjärtLung säger att det har upplevts som intrång i den person-
liga integriteten att som gammal människa som använder insulin vars händer har 
slutat fungera, att inte kunna få den från den ordinarie hemtjänstpersonalen har inne-
burit många fler besök, det slår hårt mot den enskilda personen.  
 
Helena Magnusson säger att det är en utmaning. Måste ha en undersköterska i tjänst. 
 
Anita Berglund säger att om man har reumatism så att man inte kan sköta insulingiv-
ning själv, men är klar i huvudet, men i arbetsför ålder, hur gör man då? 
 
Helena säger att läkaren kan skriva ett egenvårdsintyg. 
 
Anita anser att hemsjukvården bara har kört sitt eget race. 
 
Maria Platni, BUN undrar hur samverkan mellan hemtjänst och hemsjukvård är. Vart 
vänder man sig om man har synpunkter på det? 
 
Helena säger att man kan lämna synpunkter på kommunens hemsida eller ringa till 
närmaste chef. 
 
6. Hur har dagverksamheterna för personer med demensjukdom påverkats av 
Coronapandemin, och vilka planer finns för närvarande? 

Svar: Helena Magnusson, avd chef för ordinärt boende berättar att ett beslut om 
förändring i verksamheten togs under våren, tidigt i pandemin. Detta för att minska 
risken för smittspridning. Brukarna erhåller anpassad insats och får den individuellt 
och inte i grupp som tidigare. En del får sin insats hemifrån men de allra flesta vill 
få den i dagverksamhetens lokaler. Personalen har skyddsutrustning. En del anhö-
riga har valt att under pandemin tacka nej till insatser. Vår bedömning är att det har 
fungerat bra, dock styr vi ju inte över transporten till och från verksamheten.  
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KTR § 29, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden  
7. Information om ”Äldreomsorgslyftet”, vad har gjorts och vad planeras? 
 
Svar: Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare berättar om EU-projektet, 
Validering USK som pågår i 2 år. Under 2020 ska 2 miljoner kronor användas och 
under 2021 får Piteå 15,3 miljoner till Äldreomsorgslyftet. 
 
Äldreomsorgslyftet har startats för att man vill satsa på redan anställda som saknar 
den formellan utbildningen, så att de får tillgång till en undersköterskeutbilning på 
1500 poäng. Det innebär en kompetenshöjning av personal. Man studerar på halvtid 
och jobbar halvtid och utbildar sig till undersköterska på betald arbetstid. Det över-
gripande projektmålet är att öka antalet tillsvidareanställda med undersköterske-
kompetens inom vård och omsorg i Piteå kommun.  
 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande berättar att Rebecka Pebé är projektledare för ett 
liknande spår att tillsvidareanställda får erbjudande att validera. Utbildning behövs 
och det blir tryggare för personalen med mer kunskap för att göra ett bra jobb.  
 
______ 
 
8. Redovisning av utvärdering av Trädgårdens Äldrecentra 
 
Svar: Helena Magnusson, avd chef för ordinärt boende berättar att en projektledare 
har utvärderat och analyserat verksamheten på Trädgårdens äldrecentra, hemtag-
ningsverksamheten samt dagverksamheten för minnessvaga.  

Målet var att göra en genomlysning för att hitta förslag på begränsningar och 
verksamhetsförbättringar som leder till att verksamheten bättre klarar sitt upp-
drag. Tydliggöra förslag på verksamhetsinnehåll som utgår från avtal, lagstift-
ning och med sikte på omställningen ”Nära vård”. Målet var också en förbätt-
rad process kring utskrivning från slutenvården. Avdelningschef i ordinärt bo-
ende har därefter haft i uppdrag att arbeta vidare med underlaget i  utvärdering-
en samt återkomma till socialtjänstens ledningsgrupp med konkretiserat förslag 
samt tidsplan. På grund av pandemin har det arbetet dragit ut på tiden men för-
väntas kunna presenteras kring årsskiftet. 
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KTR § 29, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden  
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå undrar när de kan få ta del av handlings-
planen? 
 
Sven-Görsta Pettersson, ordförande säger att vi tar upp det på något sammanträde 
med kommunala tillgänglighetsrådet. 

Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden berättar att verksamheten är 
ganska krymt nu, biblioeken är stängda, på stadsbiblioteket får man beställa 
framför disk. Badhus stängda förutom träning. Enbart aktiviteter för barn  
födda efter 2005 och de som har det som yrke, får inte duscha. Piteå 400 år, 
tanken är att det blir ett stort kalas, men det mesta kommer att ske digitalt. På 
nyårsafton kommer miljövänliga rislyktor att släppas upp. På kvällen blir det 
ett digitalt paltkalas. Många föreningar ordnar olika aktiviteter.  
 
______ 

Elisabeth Vidman, KS har haft kommunstyrelse, god ekonomi och bland kom-
munala bolagen. Local hero är till för att stötta det lokala näringslivet och 
handla varor och tjänster från lokala företag. Piteå företagarna har hand om 
presentkorten. 
 
Planeras VM-Rally med närkommuner och regionen. Kommer att dra mycket 
folk som vill titta på tävligen. Nolia har tungt när de inte har kunnat genomföra 
några aktiviteter. Pireva kommer att höja taxorna för vatten och avlopp.  
 
______ 
 
Maria Platni, BUN säger att på grund av corona är många lärare borta från sko-
lan antingen har de symtom själva eller sjuka barn. Hortlax centralskola inför 
distansundervisning från och med idag. 

______ 
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KTR § 29, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Anna Åström, Samhällsbyggnadsnämnden säger att det är en gigantisk nämnd. 
Coronan slog hårt mot avd kompetensförsörjning, nu är man mer förberedda. 
Piteå har börjat att ta emot nyanlända igen (kvotflyktingar). Problematiskt med 
tillgängligheten på grund av corona. Samhällsplanering, stora projekt som råd-
hustorget. 
 
______ 
 
Sven-Gösta Pettersson, SN berättar att socialnämndens frågor handlar om eko-
nomiska frågor som en ekonomiskt handlingsplan, avdelningsrimliga budgetar 
att ansvara över och underskott läggs på ett annat ställe. Barn- o familj har stor 
budget 25,5 miljoner kronor. I KOLADA – ett verktyg för att mäta kommunens 
kvalitet i korthet och utvärdera hur Piteå förhåller sig till snittet av alla svenska 
kommuner. I KOLADA används tre färger, grön, gul och röd. I riket ligger vår 
socialtjänst på det gula fältet på nästan alla områden utom hemtjänsten som 
ligger mellan gul och röd. Socialtjänsten är underbudgeterate.  
 
Politiken håller två bollar i luften nytt äldreboende, nya gruppbostäder, arbetet 
fortskrider. 
 
Fick 15,5 miljoner kronor i coronastöd hade sökt om 17 miljoner kronor.  
Skickat in en ny ansökan för nästa år. Försörjningsstöd har bättre resultat i år 
än i fjol. Det finns extratjänster, många långtidssjukskrivna.  
 
______ 
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KTR § 30 
Riktlinjer för anhörigstöd 
Lena Enqvist, omsorgschef informerar om den nya organisationen för social-
tjänstens anhörigstöd. 

Under 2020 har Lena haft ett uppdrag att utreda och föreslå en framtida ut-
formning av ett anhörigstöd som är gemensamt för alla medborgare oavsett 
ålder och målgrupp. I samband med detta har också socialnämndens riktlinjer 
för anhörigstöd reviderats. Utredningen har utmynnat i att tidigare organisation  
med tre halvtidstjänster som har kombinerats med andra funktioner kommer att 
övergå till en heltidstjänst som anhörigkoordinator som har detta som sitt enda 
uppdrag.  
 
Anhörigkoordinator kommer att vara socialtjänstens ingång för anhöriga, oav-
sett om det handlar om anhöriga till långvarigt sjuka och äldre eller anhöriga 
till personer med funktionsnedsättning eller psykosocial problematik. Utöver 
att fungera som ingång för anhöriga kommer anhörigkoordinatorn att arbeta 
med anhörigstöd, fungera som metodstöd i anhörigfrågor mot verksamheterna, 
och i övrigt samordna och följa upp socialtjänstens arbete med anhörigstöd. 
Organisatoriskt kommer anhörigkoordinatorn att tillhöra avdelningen En in-
gång. 
 
Även i den nya organisationen så har samtliga som arbetar inom socialtjänsten, 
chefer och medarbetare, ett ansvar när det gäller anhörigstöd. En viktig uppgift 
för anhörigkoordinatorn kommer att vara att utveckla och hålla ihop arbetet 
tillsammans med verksamheterna.  
 
Den nya organisationen förväntas innebära en tydligare ingång för anhöriga 
samt att den säkerställer att socialtjänsten kan erbjuda ett anhörigstöd till alla 
målgrupper. Den kommer också att innebära bättre förutsättningar för att bygga 
upp en kontinuitet i verksamheten med återkommande aktiviteter som tex an-
höriggrupper och informationsträffar.  
 
Barn omfattas inte av bestämmelsen om anhörigstöd i Socialtjänstlagen. Ef-
tersom det är väl känt att även barn ibland ger ett omfattande stöd till föräldrar 
eller syskon med tex missbruk, psykisk ohälsa eller olika typer av funktions-
nedsättningar har förslag lämnats att särskilt utreda hur socialtjänsten kan ut-
veckla sitt stöd till dessa barn. 
 
______ 
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KTR § 30, forts 
Riktlinjer för anhörigstöd  
Lena säger att det har varit svårt att hitta rätt, men de som har lyckats har fått 
bra hjälp av de som jobbar med anhörigstöd. Har inte funnits någon  
planerad verksamhet. Varit i kontakt med anhörigföreningen, många jobbar 
nära anhörigföreningen.  
 
Margareta Kassfeldt, demensföreningen undrar varför de inte har blivit kontak-
tad när anhörigföreningen har blivit kontaktad. 
 
Monica Nyman Björklund, HRF tycker att det låter bra med en anhörigkordi-
nator.  
 
Lena säger att alla får komma med kloka synpunkter och ideér. 
 
______ 
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KTR § 31 
Information om förändring av färdtjänst, arbetsresor och 
riksfärdtjänst från och med 1 januari 2021 

Lena Enqvist, omsorgschef informerar om att ett beslut är taget i kommunfull-
mäktige att all färdtjänst, arbetsresor och riksfärdtjänst ska övergå till Region-
ala kollektivtrafikmyndigheten, RKM den 1 januari 2021. 
 
RKM kommer också att handlägga all färdtjänst, arbetsresor och riksfärdtjänst, 
det vill säga ansökningar och förlängningar. Från kommunens sida är det sam-
hällsbyggnad som tar över budgeten från socialtjänsten. Socialtjänsten blir 
därmed helt frånkopplad all handläggning och ansvar för färdtjänsten. 
 
Information kommer att gå ut till alla färdtjänstberättigade i början av decem-
ber 2020. Information kommer även på Piteå kommuns hemsida samt i PT. 
 
_____ 
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KTR § 32 
Datum för KTRs AU och sammanträden 2021 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande och Gun-Britt Wiksten sammanställer ett 
förslag på sammanträdesplan för år 2021.  
 
______ 
 
KTR § 33 
Övriga frågor 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande har lite kritik mot de som sitter i rådet. Han 
saknar funktionshinderfrågor, mer frågor om gamla handikappomsorgen, till-
gänglighet i vardagen, frågor som, hur är det med daglig verksamhet och 
gruppboenden? Han undrar också var är Piteå Funktionsrätt Centrum, det är så 
tyst från dem? 
 
Monica Nyman Björklund, HRF säger att hon måste försöka få tag i Malte 
Larsson. 
 
Maria Platni, BUN har sagt det tidigare, men att det är svårt för föräldrar med 
funktionsnedsatta barn att hinna engagera sig och vara med överallt. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå berättar att hon alltid skickar ut frågar 
om det finns frågor innan au, men av naturliga skäl så blir det många frågor om 
äldre.  
 
______ 
 
Maria Platni, BUN vill återknyta till Eva Lundström, allergiföreningen att det 
är dåligt med parkeringar för funktionsnedsatta vid torget. Maria anser att om 
Rådhustorget ska vara en plats för alla måste ju även de som har svårt att ta sig, 
kunna parkera närmare, en jätteviktig fråga. 
 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar hur det är med den stora platsen 
vid residenstorget utanför Kaleido. Är det någon plats man skulle kunna upp-
låta mobila parkeringar ibland? 
 
Beslut: Anna Åström, Samhällsbyggnadsnämnden tar med sig frågan om 
handikapparkeringar vid torget. 
 
______ 
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KTR § 34 
Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet och önskar alla en God Jul!  
 
______ 
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