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Plats och tid

Sammanträdesrum Ovalen, Stadshuset, kl 13:00-16:00

Beslutande

Agnetha Eriksson, ordf
Rune Öberg, PRO
Gösta Öhman, PRO
Inger Berglund, PRO
JaanEric Lundqvist, SKPF
Iva Lundström, SKPF
Mona Wilsson, SPF
Elsy-Britt Fjällström, SPF
Inge Stålnacke, SKPF
Mayvor Ekberg, socialnämnden
Elisabeth Vidman, kommunstyrelsen
Ulf Karlsson, fastighets- och servicenämnden
Ann-Katrine Sämfors, kultur- och fritidsnämnden
Anne Bjernhagen, samhällsbyggnadsnämnden

Övriga deltagande

Helena Magnusson, avdelningschef äldreomsorgen
Birgitta Bergman, sekreterare
Helena Sandström, administratör

Utses att justera

Mona Wilsson

Justeringens plats och tid
Underskrifter
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Birgitta Bergman
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KPR § 1
Mötet öppnades
Ordföranden öppnade mötet, dagordningen godkändes och Mona Wilsson valdes att
justera dagens protokoll.
KPR § 2
Nämnderna har ordet
Fastighets- och servicenämnden
Ulf Karlsson berättade att resultatet för nämnden visar på ett ganska bra år 2016. Kostfrågorna har tagit mycket utrymme och nu är de kostpolitiska direktiven klara. En ny
kostchef håller på att rekryteras. Reinvesteringar och underhåll av kommunens fastigheter måste fortsätta under 2017.
Kultur- och fritidsnämnden
Ann-Katrine Sämfors förklarade att ekonomin ser bra ut. Försäljningen av Acusticum
ser ut att ordna upp sig. Till hösten kommer övertryckshallen att startas upp. Finns ännu
ingen lösning på arrendator av caféet i badhusparken. Isbanan har varit flitigt använd.
Sparkare har kunnat lånas för rundtur på banan. Piteå Outdoorday hade många besökare.
En översyn av föreningsbidrag planeras och man kommer att träffa föreningarna för att
få veta deras synpunkter. På Kaleido är scenen klar och caféet kommer att invigas lördag 11 mars. Ishallen är i dåligt skick, en genomgång kommer att göras för att bestämma vad man ska göra i framtiden.
Samhällsbyggnadsnämnden
Anne Bjernhagen berättade om planbeslut om hästnära boende och travbanan på Norra
Pitholm. Beslutet om att biografen i Roknäs ska rivas står kvar. Ägaren går inte med på
det men kommunen kommer att fortsätta agera.
Kommunstyrelsen
Kommunens resultat blev plus 37,4 miljoner kronor och det var 1 milj kronor sämre än
budgeterat. Piteå kommuns företag gjorde ett mycket bra resultat och överför därför 8
miljoner kronor till kommunen. Det nya lönecentrat har klarat av de första löneutbetalningarna. Kommunen har godkänt 54 nya vindkraftverk i Råliden. Kommunen har tagit
över huvudmannaskapet av Grans naturbruksgymnasium. Landstinget kommer att gå in
och ta en del av underskottet under ett antal år framöver. Det görs en stor utredning
kring produktion av BIO-gas i Piteå.
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Socialnämnden
Det kommer upp en interpellation på kommunfullmäktige om morfinplåster till äldre.
Geriatrikforskaren Yngve Gustavsson har gjort en undersökning kring smärta hos äldre
och funnit att användningen av morfinplåster har ökat under de senaste åren. Agnetha
Eriksson säger att eftersom det är läkarna som ordinerar smärtlindring så borde den
istället vara ställd till Region Norrbotten.
KPR § 3
Boendeplan
Alla kommuner är skyldiga att ha en bostadsförsörjningsplan. Socialförvaltningen har
därför sammanställt en för äldreomsorgen och en för stöd och omsorg. Bilaga 1.
Helena Magnusson gick igenom boendeplanen för äldreomsorgen. Befolkningsutvecklingen visar på allt fler äldre. Det innebär stora utmaningar. Under åren 2023 –
2029 kommer behovet av boendeplatser att öka ytterligare. Munkberga har så stora renoveringsbehov och behöver ersättas av nytt boende. Att bygga särskilda boenden tar
tid särskilt om inte stadsplan finns.
Pensionärsrådet vill uppmana kommunen att se till att det finns stadsplan för områden
som kan vara tänkbara för planering av kommande nybyggnationer. Då skulle det gå
betydligt snabbare om ytterligare äldreboenden skulle behöva byggas. Norrstrandsområdet skulle vara ett bra alternativ.
Mona Wilsson undrade om kommunen sökt bidrag från regeringens satsning på utveckling av stöd för anpassat boende. Agnetha förklarar att det är fastighets- och servicenämnden som sköter om att söka pengar för byggande och anpassningar.
KPR § 4
Hyra Samvaron
Boendet Västerbo stängdes, blev trygghetsboende och en samvaroverksamhet startade
med ett antal lokaler som kunde användas för olika ändamål. De har hyrts ut gratis till
föreningar som behövt tillfällig lokal för sin verksamhet. Socialnämnden föreslår att
föreningarna ska betala hyra för de lokaler de hyr i samvarolokalerna. De ska jämställas
med andra lokaler i kommunen och efter samma prislista som den som Kultur park och
fritid använder sig av.
Föreningarna vill veta vad hyran kommer att bli och från när hyran börjar tas ut. Den
avgift som följer Kultur park och fritids prissättning är för närvarande 250 kr/tillfälle,
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200 kr/tillfälle om 10 ggr eller fler och 300 kr/tillfälle för restaurang och kök. Datum
när ändringen ska gälla meddelas senare.
KPR § 5
Ekonomi och budget verksamhetsplan 2017
Sammanställning över äldreomsorgens budget 2017 och hur resurserna är fördelade ut i
de olika verksamheterna. Bilaga 2a.
Sammanställningen är ett komplement till verksamhetsplanen 2017.
Socialnämnden fick 15 miljoner kronor för att minska underskottet för hemtjänst,
materialkostnaderna och missbruksvården.
Mona Wilsson ville veta hur många underställda arbetsledare har i hemtjänst och i vårdoch omsorgsboende. Uppgiften bifogas som bilaga till protokollet. Bilaga 2b.
KPR § 6
Årsredovisning 2016
Helena Magnusson förklarade äldreomsorgens resultat och årsredovisning 2016 med ett
bildspel. Bilaga 3.
Bland annat sjukfrånvaron diskuterades och vad man gör för att minska den. Synpunkter
på att undersköterskorna får fler och fler arbetsuppgifter och ändå ska hinna med sitt
jobb med de gamla. Påpekades också att det är viktigt med den psykosociala arbetsmiljön. Om man trivs inbördes i arbetsgruppen blir ofta vården också bättre.
Mona Wilsson berättade att besöket på Kvalitetsmässan var mycket positivt med information om olika projekt som genomförts i äldreomsorgens olika verksamheter.
KPR § 7
Lägesbeskrivning från det nya vård- och omsorgsboendet
Helena Magnusson visade med några bilder det nya vård- och omsorgsboendet. På baksidan av det nya boendet kommer all utemiljö att finnas. Mellan Berggården och det nya
boendet bli infart från Hovslagargatan för transporter och trafik. Det nya boendet som
byggs blir ett demensboende och planeras utifrån det. Nu görs projektering och i maj
ska det ut på upphandling. Bygget ska stå klart till hösten 2019.
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KPR § 8
Lägesbeskrivning Källbogården
Agnetha Eriksson berättade om hur arbetet har fortgått under en lång tid tillbaka.
Nu byggs det för fullt. Sju lägenheter hålls tomma på grund av bygget som ska vara
klart till hösten 2017. Den 1 april kommer nio lägenheter vara klara för uthyrning som
trygghetsboenden. Den planerade Samvaroverksamheten kommer att starta upp sist av
allt.
KPR § 9
Meningsfulla måltider
Socialnämnden tillsammans med fastighets- och servicenämnden fick i uppdrag att utreda möjligheten för pensionärer som bor i eget boende att kunna äta tillsammans. Det
blev många hinder på grund av förordningar som gäller om en kommun vill servera mat.
Om matserveringen är en aktivitet i samvaroverksamheten gäller andra regler. Därför
testades möjligheten att äta tillsammans i skolrestaurang med positivt resultat. Det
kommer att göras ett försök i samvarons regi och genom en folder ska man sprida information om denna möjlighet.
KPR § 10
Korttidsboende
Villa Utkikens lokaler kommer att användas som korttidsboende för den som väntar på
plats på vård- och omsorgsboende. Verksamheten startar upp från och med hösten 2017.
Boendet kommer att ha 12 platser.
KPR § 11
Framtidens äldreomsorg
Allt är klart i Framtidens äldreomsorg förutom byggandet av nya vård- och omsorgsboendet och slutarbetet med Källbogården. Frågan ställs vad pensionärsrådet tänker kring
framtidens äldreomsorg. Agnetha funderade kring hur vi ska få personalen att räcka till.
Vilka arbetsuppgifter ska utbildad personal utföra? Kan någon annan sköta
t ex tvätt och inköp. Andra aktuella områden att diskutera är hälso- och sjukvårdsorganisationen, antal underställd personal och administratörer på vård- och omsorgsboenden.
Några synpunkter från pensionärsrådet; Vad gör kommunen för att klara personalrekryteringen? Borde utbildade får tillsvidareanställning i kommunen? Kan de nya piteborna
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användas i vården genom att de lär sig allt eftersom? Bättre arbetsvillkor genom att ta
bort delade turer.
Det finns anledning att återkomma till denna punkt.
KPR § 12
Övrig fråga
Krisberedskapsplan
Inger Berglund hade som representant för PRO Norrbotten fått information om Krisberedskapsveckan som hålls 8 – 14 maj 2017. MSB, myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, är arrangör för kampanjen i samarbete med kommunerna. Målgrupp är åldrarna 45 – 64 år. Hon ville veta om kommunen har någon krisberedskapsplan. Det kan
tas upp som en punkt på kommande pensionärsråd och vi inbjuder någon som kan
komma och lämna information om kommunens krisberedskap.
……….
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