Sammanträdesprotokoll

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesdatum 2018-08-23

Kommunala Pensionärsrådet

1 (7)
Trädgårdens Äldrecentra
Torsdag 23 augusti 2018 kl. 12:45-16:10

Plats och tid
Beslutande

Agnetha Eriksson, ordf.
Rune Öberg, PRO
Gösta Öhman, PRO
JaanEric Lundqvist, SKPF
Iva Lundström, SKPF
Inge Stålnacke, SKPF
Staffan Edström, SKPF
Mona Wilsson, SPF
Elsy-Britt Fjällström, SPF
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen
Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och servicenämnden
Ann-Katrine Sämfors, Kultur- och fritidsnämnden
Övriga deltagande

Helena Magnusson, avd.chef äldreomsorgen
Fredrik Sjömark, socialchef
Helena Lindehag, folkhälsosamordnare samhällsplanering
Zara Berg, sekreterare
Inge Stålnacke, SKPF
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KPR § 20
Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.
KPR § 21
Val av justerare
Inge Stålnacke valdes att justera dagens protokoll.
KPR § 22
Godkännande av dagordningen
Mona Wilsson har en fråga om reglementet som hamnar under övriga frågor.
Dagordningen godkänns.
KPR § 23
Fredrik Sjömark, socialchef
Den nya socialchefen Fredrik Sjömark är inbjuden till dagens möte för att presentera
sig. Fredrik säger att Piteå kommun har en bra socialtjänst och känner sig trygg i all
kunskap som finns inom socialtjänsten.
KPR § 24

Nämnderna har ordet

Fastighets- och servicenämnden
Marita Björkman-Forsman börjar med att berätta lite om sommaren. Det har varit en
varm sommar och det finns flertalet trasiga markiser på vård- och omsorgsboenden, Marita fortsätter att säga att de har prioriterat fel som inte lagade markiserna. Mogårdens
kök blev istället prioriterat då det var i behov av renovering. Fastighets har gått igenom
boendenas markiser, vilka som är sönder och vilka som ska lagas.
Marita berättar att det ska vara 24 grader i boendena men att det aldrig kommer kopplas
in AC i husen eftersom att kostnaden för det inte är försvarbar för några få veckor under
sommaren för bara några graders skillnad. Det finns ingen AC på Stadshuset heller, tilllägger Marita. Det nya äldreboendet på berget byggs dock med en kyld tilluft, en slags
AC.
Socialtjänsten ska nu i september bli inbjudna till fastighets för ett möte säger Marita.
Man ska då prata om vad som är hyresgästens ansvar, socialtjänstens ansvar och
fastighets ansvar och även diskutera om hur man känner sig som ”gäst”.
Helena Magnusson flikar in och berättar om en incident som hände för några år sedan i
ett boende. En person ramlade ut från ett fönster så alla fönster är nu försedda med
spärrar. Helena menar att skillnaden mellan att bo på ett vård- och omsorgsboende och i
vanlig lägenhet är att man i sin egen lägenhet kan vädra hur mycket man vill.
Marita går vidare till en annan stor fråga som är maten. Hon säger att torkan har
påverkat södra Sveriges slakt.
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Grossisten är beredd att bara leverera svenskt kött till skola och äldreomsorg.
Tillgången är stor på grund av nödslakt så det finns för oss att få nu.
JaanEric Lundqvist frågar hur hon menar, varför vi nu har tillgång till svenskt kött.
I vanliga fall så har man fått det kött som finns att tillgodose, men nu har det funnits en
stor tillgång till svenskt kött så då har vi fått det, men nästa år kommer det inte att
finnas, det är torkan som påverkar, svarar Marita.
Marita berättar att de inte kommer att höja priser på måltidsabonnemang.
Öjebyns produktionskök är utbyggt, och har blivit godkänt av livsmedelsverket, vilket
har ökat produktionen och på så vis behöver de ej öka priserna.
Hon avslutar med att säga att ombyggnation av Norrgården kommer vara klar någon
gång vid årsskiftet, antingen före eller efter.
Kommunstyrelsen
Elisabeth Vidman säger att Kommunstyrelsen inte hunnit ha något möte än efter
sommarsemestrarna så hon har inget nytt att ta upp.
Kultur- och fritidsnämnden
Ann-Katrine Sämfors börjar med att berätta om en motion gällande Badhusparken. Det
finns en fin skiss på vad man kan göra där. Det som ska åtgärdas först är paviljongen.
Många medborgare säger att Badhusparken är som en oas för dem.
Arrendatorn i Badhusparken har i sommar legat på en fin nivå med vettiga priser.
Ann-Katrin fortsätter säga att parken efter Nygatan är invigd, den har ett japanskt tema.
Vi har en väldigt kreativ parkchef vid namn Ulrika Bohman.
Vars har statyn på damen i Munksund tagit vägen frågar JaanEric.
Ann-Katrin vet ingenting om detta och ska kolla det med Ulrika.
Gösta Öhman frågar hur lång kötid det är på att få bidrag av Kultur-, park- och fritidsförvaltningen för föreningar. Det finns inget kösystem svarar Ann-Katrin. Bidragen
betalas ut då besluten är tagna men det finns ingen kö, det är prioriteringar som gäller.
Alla får inte bidrag, vissa kriterier finns och det prioriteras därefter.
Socialnämnden
Agnetha Eriksson berättar att socialtjänsten inte har något sommaruppehåll.
Politiken har jour, från årsskiftet kanske den försvinner och görs om till en
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tjänstemannaberedskap. Agnetha tycker att det har varit en lugn sommar och helt okej
personalmässigt.
Övriga aktuella frågor under Socialnämnden:
 Influensavaccin till personal för att minska sjukfrånvaron samt att öka
patientsäkerheten. Finansieras genom minskad sjukfrånvaro.


Test med enbart läkemedelsrobot påbörjas i augusti. Bra om man behöver bli
påmind om man behöver hjälp med medicin. Distriktsköterskorna utser personer
som ska testa detta.



Pillerpatrullen. Detta projekt startades 1 juni. Två erfarna undersköterskor
anställs i hemsjukvården. Framförallt för säker insulingivning, men även för att
underlätta för distriktsköterskorna.



Wimpol underlättar arbete på husen. Information kommer upp på en skärm som
sitter i korridorerna, detta för att minska att göra fel.



En ny avdelning på Norrgården öppnades i juni för att komplettera 12 tomma
lägenheter. Ensamkommande flickor var i de lokalerna innan.



Samhall ska i ett försök på Berggården prova städa och tvätta.



Kommunerna har sammanlagt blivit tilldelade 250 miljoner kronor. 1,6 miljoner
gick till Piteå kommun. Investering till välfärdsteknik.

KPR § 25
”Balansera mera”
Helena Lindehag som arbetar som folkhälsosamordnare är inbjuden till mötet för att
informera om Balansera mera. Hon visar ett bildspel medan hon berättar om det.
Balansera mera handlar om dödsolyckor i Sverige och Helena säger att de vanligaste
olyckorna är fallolyckor gällande människor äldre än 65 år. Även ett projekt angående
detta håller på startas upp i Piteå, det kommer att kallas Håll dig på benen. Balansera
mera är ett internationellt projekt.
Helena berättar att det varit 980 fall i Sverige mellan 2011-2016, det blir höga kostnader
och framförallt mänskligt lidande.
En projektgrupp i Piteå kommun är utsedd och har projekttid till och med 2019, syftet
med gruppen är att få färre personer att dö på grund av fall. Fokus ligger först och
främst på personer över 80 år och äldre.
Justerandes sign
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Helena säger att det finns enkla knep för att förhindra fall. Det som ger bäst effekt är
fysisk aktivitet i allmänhet, bara att stå och gå är bra. Även socialt umgänge är viktigt,
samt sömn och mat.
Helena informerar om att 1 oktober 16:30, på Kaleido, så kommer det vara en träff
gällande Balansera mera.
KPR § 26
Rapport sommaren 2018
På grund av den höga värmen i sommaren så har Agnetha Eriksson, Eva Börjesson
Öman - tf. socialchef, Leena Leijon - verksamhetsområdeschef över särskilda boenden,
samt kommunalråd varit på Öjagården på besök.
En del utrustning har funnits på vissa av de särskilda boendena men en del hus har kompletterats. Det ser lite olika ut bland husen vad som finns i portabel utrustning. På
Munkberga så har de till exempel luftvärmepumpar, en del hus har fläktar.
Det är inte bara boendena som har haft det varmt. På äldreomsorgen har inga lampor
varit tända på grund av värmen säger Agnetha.
Mona Wilsson har en fråga: Vad händer sen? Vilka förbättringsåtgärder finns?
Marita svarar att Fastighets- och servicenämnden har haft möten gällande detta. Vi
måste förbättra det vi har möjlighet att förbättra säger Marita. Självklart ska markiser
lagas men kommande vinters snömängd kan göra att de går sönder av för hårt tryck av
snön. Det är prioriterat att laga markiserna våren 2019.
Diskussion har uppkommit gällande vem det är som har ansvar över att köpa in fläktar
och portabel AC till äldreboendena. Mona vill ha en rapport och utvärdering om vad det
kommit fram till nästa möte som KPR har. I nuläget så har verksamheten själva köpt in
fläktar och AC, den kostnaden har inte fastighets stått för.
Agnetha säger att problemet med AC är att slangen inte ryms ut genom fönstret på
grund av spärren som fönstren är försedda med som Helena Magnusson tog upp tidigare
under mötet. Det har inte varit något larm på grund av värmen och det jobbas efter
checklista som finns vid extrem hetta, den togs fram för 4 år sedan.
Gösta Öhman säger att när en människa bor själv och är gammal så känner den på
elementet för att få strålning. Man vill ha värme från elementen, inte från golvet.
Vad har byggnadsnämnden och bygglovstiftningen för krav och rekommendationer?
Det ska aldrig vara golvvärme i ett boende säger han. Agnetha svarar Gösta med att
säga att Trädgårdens äldrecentra är byggt med element samt att nya Berget också byggs
med element.
Justerandes sign
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Marita tillägger att Socialtjänsten är med och formar hur dem vill ha det och att bygglov
ges av Samhällsbyggnadsnämnden.
Helena Magnusson berättar att hon hade gruvat för sommaren men att den ändå har gått
över förväntan, inte värre än någon annan sommar. Den har varit som många somrar är,
problem med brist av personal, men i det stora hela, trots farhågor, så har det varit en
helt okej sommar och inga svåra ärenden har kommit. Inte hunnit utvärdera sommaren
helt och hållet dock.
Agnetha tillägger: Regionen stänger ner platser då personal inte finns, det gör inte äldreomsorgen. Trädgårdens Äldrecentra och Villa utkiken har blivit hårt belastade. Piteå är
bäst i länet!
KPR § 27
Verksamhetsplan 2019
Agnetha berättar att imorgon antas VEP:en för att skickas till ekonomikontoret.
Det brukar vara budget i juni förutom då det är valår. Nämnder är bortplockade för att
spara pengar. Politiken har valt att plocka bort augustinämnden. Helena Magnusson
säger att det var AU igår. Verksamhetsplanen är i stort sett klar, nu jobbas det bara med
sista justeringar, som meningsförändringar.
Helena delar ut VEP:en till alla att kolla i.
Socialtjänstens ekonomi är känd då det stått en del om den i Piteå-tidningen. Målet för
Socialtjänsten handlar om livsmiljö. Jobba för 43 000 invånare, ytterligare boenden behöver byggas. Agnetha visar upp ett bildspel som ska visas för nämnden imorgon berättar Helena.
Helena säger att våra statliga stimulansmedel räcker till 2018-12-31.
Vilka konsekvenser som blir om de skulle plockas bort står i VEP:en.
En stor sak som påverkar och är nytt för nästa år är det nya boendet som fastighets
bygger på Berget. Det blir 60 nya platser, vilket förhoppningsvis kommer göra så att
hemtjänsttimmarna går ner. Villa utkiken kommer att stängas då Berget öppnar.
Mona Wilsson flikar in med en fråga som lyder: Vars ligger den kostnaden för demensutbildning? Helena svarar att det inte är medräknat då det inte finns inget sådant krav.
Vi lever längre och längre och vi blir friskare och friskare. Då är det större risk att
drabbas av en demenssjukdom. Ingen vet dock vad forskningen säger i framtiden,
såklart. 2022-23 bör nästa boende vara klart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

PITEÅ KOMMUN

Sammanträdesdatum 2018-08-23

Kommunala Pensionärsrådet

7

Helena avslutar med att säga att det inte är någon hemlighet att kostnaderna har varit
större än intäkterna för Socialtjänsten, största underskottet inom Stöd och omsorg.
Information om nya taxor 2019 inom Socialtjänsten
Agnetha Eriksson informerade om uppräkning av nya avgifter inför 2019.
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna
inom ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Inför 2019
innebär det en höjning av 2,6 procent på årets hemtjänstavgifter. Övriga taxor förblir
oförändrade under 2019.
KPR § 30

Övriga frågor

Reglementet
Mona Wilsson har en fråga gällande reglementet för KPR, referensorgan som berör
pensionärer, vad betyder det? Agnetha Eriksson svarar att det tas upp första
mandatperioden då andra nämnder är med. Det ligger organisatoriskt under kommunalstyrelsen. De har fått styrelser på Socialnämndens bord om de inte varit upp i råden.
Exempel är indelning på boendena, det gillade inte råden så det ändrades på. Samma sak
gäller VEP:en, man kan ha synpunkter. Man måste göra jobbet själv och vara med
tidigt för att kunna påverka.
Var och när kan man lämna synpunkter inför imorgon? Frågar Mona.
Agnetha svarar att eftersom det är valår i år, så är lite annorlunda. Frågor som berör er,
ska ni ge inspel på. De frågorna ligger som bilaga till nämnderna. Mona säger att hon
vill hinna diskutera med sin styrelse gällande frågor vad man vill ta upp men att det är
kort om tid nu.
Gösta Öhman tycker att de måste få information i det dem ska behandla. Han tycker inte
man hinner påverka innan beslut redan är tagna.
Socialnämnden och socialförvaltningen är vana att träffa brukare säger Agnetha.
Det är jättevärdefullt säger hon, vi tar hänsyn till det ni säger. Det ska komma före det
gått upp i beslut.
Elisabeth Vidman säger att hon har lärt mig mycket av detta råd. Varje fråga som varit
uppe i detta råd, tar man hänsyn till i kommunfullmäktige.
Mötet avslutas.

Justerandes sign
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