PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunala Pensionärsrådets au

2017-04-27

Sammanträdesdatum

1 (3)

Plats och tid

Stadshuset, Helena Magnussons arbetsrum, kl. 09:30-11:30

Beslutande

Agnetha Eriksson, ordf.
Brith Fäldt, Kommunstyrelsen, deltog till kl. 11:00
Gösta Öhman, PRO
Elsy-Britt Fjällström, SPF
JaanEric Lundqvist, SKPF

Övriga deltagande

Helena Magnusson, avd chef ÄO
Helena Sandström, sekreterare

Utses att justera

JaanEric Lundqvist

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Helena Sandström

§ 12 - 20

Ordförande

Agnetha Eriksson
Justerande

JaanEric Lundqvist
Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

KPR arbetsutskott
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KPR AU § 12 Mötets öppnande
Mötet öppnades. Till justerare valdes JaanEric Lundqvist, SKPF
Arbetsmetoder läggs till som en punkt på dagordningen.
KPR AU § 13 Budget 2018
Agnetha Eriksson ordf. informerar om att man börjat arbeta med verksamhetsplan och
budgetberedning för 2018.
De äldre blir fler och ökar kraftigt under en 6 årsperiod framöver och detta ställer stora
krav på många av kommunens verksamheter, det finns svårigheter att hantera volymökningarna.
3% av kommunens lägenheter har stått tomma pga. Lokalskador/ombyggnation.
Socialtjänsten kommer att äska för ökade driftskostnader.
Källbogårdens ombyggnation kommer att ge en ökad kostnad med ca 1 miljon kronor.
Demensboendet på Berget förväntas bli klart under hösten 2019.
Brith Fäldt informerar från samhällsbyggnadsnämnden, SBN. Hon berättar att de jobbar
mycket med digitalisering och rationalisering. Det finns ett förslag till höjd byggtaxa
från 1 till 1,1 som skulle leda till att hela processen kan skyndas på.
SBN prognostiserar ett ev överskott.
SBN äskar 38 miljoner för investeringar.
Piteå Kommun har haft som grundprincip att inte ha några kommunala lån, men nu har
principerna ändrats och lånar nu för att kunna bygga det nya demensboendet på
Berget.
Socialförvaltningen äskar 67 miljoner kronor för investeringar, 63 miljoner kronor för
det nya demensboendet på Berget och 1,5 miljoner kronor ospecificerat.
Man äskar även 3 miljoner kronor till ”Parken” där man inriktar sig på äldre personer
med funktionshinder. Det nya gruppboendet på Småstugegränd är redan igång.
KPR AU § 14 Lägesbeskrivning Källbogården
Helena Magnusson, avd.chef Äldreomsorgen informerar om att bygget fortskrider som
planerat och det beräknas vara klart under augusti 2017. Sju lägenheter står tomma pga
ombyggnationen.
Få klagomål har kommit in med tanke på det oväsen som ombyggnationen medför.
Agnetha Eriksson berättar att man totalt under år 2016 haft kostnader för tomhyror till
PiteBo på över 700 000 kronor.
Helena Magnusson fortsätter och berättar att lägenheter i båda trapphusen på trygghetsboendet är uthyrda.
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KPR AU § 15 Lägesbeskrivning demensboende Berggården
Helena Magnusson informerar om att handlingarna går ut för upphandling i maj 2017
och upphandlingarna kommer att pågå under sommaren 2017. Markberedning beräknas
kunna påbörjas under hösten 2017. Projekteringen har gått förhållandevis bra.
KPR AU § 16 Avgift, ledsagning
Agnetha Eriksson informerar om en ny avgift för ledsagning.
SoL beslut avseende ledsagning har mer än fördubblats och nu föreslås dessa avgiftsbeläggas och ingå i maxtaxan. LSS beslut får ej avgiftsbeläggas.
KPR AU § 17 Måltidsavgifter
Agnetha Eriksson informerar om att Helena Lundberg tillträder som ny kostchef from
2017-05-01. Representanterna från pensionärsföreningarna har önskemål om att inbjuda
den nya kostchefen att närvara på nästkommande KPR. Administratör på äldreomsorgen
kontaktar Helena Lundberg i frågan.
Ett förslag till en höjning av måltidsavgiften from 2017-02-01 är lagd till Kommunfullmäktige. Uppgiften bifogas som bilaga till protokollet. Bilaga 1.
KPR AU § 18 Föreningsbidrag
Alla förväntade ansökningar om föreningsbidrag från pensionärsföreningarna har
kommit in och kommer att behandlas under maj 2017.
KPR AU§ 19 Chef/antal underställda
Helena Magnusson återkommer till en tidigare fråga från pensionärsföreningarna
gällande hur många årsarbetare varje chef inom särskilda och ordinära boenden i äldreomsorgen har. De uppgifter som har kommit in gäller hur många personer som arbetar
under varje chef, dessa uppgifter kommer att kompletteras med antal årsarbetare.
Uppgifterna lämnas under nästa KPR.
KPR AU § 20

Övriga frågor

Arbetsmetoder KPR AU
Frågan lyfts kring hur vi ska arbeta kring dagordningen. Önskemål finns om att
underlag till de olika punkterna på dagordningen ska skickas ut tillsammans med
kallelsen. För att få med en fråga på dagordningen krävs det att frågan meddelas till
KPRs sekreterare.
SKPFs representant Jaan Erik Lundqvist tycker att det varit positivt att representanter
från olika nämnder finns med på KPR.
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