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Plats och tid

Torsdagen 22 november kl. 13:00-15:15
Sammanträdesrum Ovalen, Stadshuset

Beslutande

Agnetha Eriksson, ordförande
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
Ann-Katrin Sämfors, Kultur- och fritidsnämnden
Brith Fäldth, Samhällsbyggnadsnämnden

Övriga deltagande

Helena Magnusson, avd.chef äldreomsorgen
Staffan Edström, SKPF
Helena Sandström, sekreterare

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Helena Sandström

§ 31 - § 40

Ordförande

Agnetha Eriksson
Justerande

Inger Berglund
Anslag/Bevis
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KPR § 31
Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.
KPR § 32
Val av justerare
Inger Berglund valdes att justera dagens protokoll.
KPR § 33
Godkännande av dagordningen
Punkt 5 på dagordningen utgår.
Iva Lundström vill anmäla en övrig fråga riktad till Helena Magnusson, äldreomsorgen,
om Bostadsanpassning. Frågan läggs till dagordningen under Övriga frågor.
Även Mona Wilsson vill anmäla en övriga fråga som gäller Samvaron. Frågan läggs till
dagordningen under Övriga frågor.
Dagordningen godkänns.
KPR § 34

Nämnderna har ordet

Samhällsbyggnadsnämnden
Brith Fäldth berättar om det nya parkeringssystemet. Den leverantör som skulle leverera
tjänsten kunde inte uppfylla kommunens krav på en tekniklösning som möjliggjorde
viss tids gratis parkering. Andra leverantörer har hört av sig och erbjuder olika lösningar, men i dagsläget kan vi inte säga när det kommer att finnas en fungerande tjänst
för Piteås kommunala parkeringar.
Det kommer att bli upphandling gällande kollektivtrafiken. Det finns nu fler intressenter
än tidigare, det finns behov och efterfrågan. De företag som finns ute på Haraholmen
har personal som är intresserade av att kunna ta sig till arbetet med kollektivtrafiken.
Idag finns ingen linjesträckning på området.
Nu satsar man 25 miljoner på att förbereda marken för nya etableringar på gamla
Grängestomten.
Haraholmen inrymmer enorma lager för vindkraftsdelar, ännu mer väntas under nästa
år. Vad gäller transporterna för vindkraftsdelarna så diskuterar man vilka tänkbara
logistiklösningar som kan vara genomförbara. Man beräknar utöka industriområdet från
Grängestomtens slut med ca.80 hektar.
Norrbotniabanans sträckning komplicerar planeringen. Bygglov inom korridoren avslås.
Ett tillfälligt bygglovsbeslut har beviljats för en ovanliggande bensinmack vid Västra
Kajen, Södra Hamn i centrala Piteå.
Fördjupningsarbetet för landsbygdscentra är nu i slutfasen. Arbetet har bl a berört
Öjebyn och gamla kyrkstan. Det ska upp i Kommunstyrelsen före jul.
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Man har börjat planläggningen för en ny sporthall och idrottsplan.
Det byggs mycket nu i Piteå. Det arbetas med planläggning för sporthall och idrottsplan.
Det är byggt 60 lägenheter på Berget, nu har det inkommit en ny förfrågan om
ytterligare 60 lägenheter. Det blir även nya företagsetableringar på området.
Det finns stort intresse för de tomter som släpps, och de förväntas bli slutsålda snabbt.
Man arbetar med 50 kolonilotter Lastgrundsvägen, LIS - Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen. Många vill nu köpa hus på landsbygden, och många vill ha exklusiva
lägen – gärna strandnära.
Vi har stora utmaningar med kompetensförsörjning i alla våra verksamheter, men även
inom industrin och andra områden. Vuxenutbildningen utbildar alla de hinner med.
Mona Wilsson undrar om man inte skulle kunna gynna pensionärer som nyttjar
kollektivtrafiken, att de under vissa tider eller dagar kan åka gratis? Länstrafiken har seniorrabatt, men inte kollektivtrafiken. Rådet diskuterar frågan kort och kommer fram till
att ett medborgarförslag är en bra ingång för att nå fram med ett förslag om
kollektivtrafiken.
Brith Fäldth informerar om att det inför den nya upphandlingen ställs höga miljökrav
eftersom man i framtiden vill att kollektivtrafiken ska drivas helt fossilfritt.
Fastighets- och servicenämnden
Jan Ställ berättar att Berget löper på enligt plan. Det förväntas bli klart under september
2019.
Vi arbetar vidare med parkeringsfrågan.
Vad gäller matleverans till Luleå så håller vi nu på med bemanning. 10 ska anställas till
Öjebyn. Samhall kommer att köra ut leveranserna. Lokalerna är ombyggda för 17
miljoner. Det ska produceras betydligt mycket mer än vad vi levererar idag.
Det är installerat reservkraft för att klara av att göra specialkost vid en ev samhällskris.
Luleå bekostar 85 % av kostnaden för ut/ombyggnaden av Öjebyns produktionskök.
Vi har haft en varm sommar, med höga temperaturer inomhus. Demensboendet på
Berget byggs nu med kyld tilluft, och det ska kompletteras på Berggården.
Den förskola som planeras på Strömnäsbacken kommer att byggas med kyld tilluft. Det
pågår ett arbete kring hur vi hantera de höga temperaturerna som kan bli på de övriga
särskilda boendena.
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Renoveringen av Norrgården löper på och går bra. Det beräknas vara klart i mitten av
januari 2019.
Vi ser ett investeringsbehov i kommunens fastigheter på grund av eftersatt underhåll.
Det finns bl a gamla linoleummattor som skulle behöva åtgärdas.
Det har talats en del om markiserna på särskilda boenden. I sig är det ett ansvar för
verksamheten, men vi måste laga de som är trasiga. Efter sommaren har man inventerat
skicket på alla markiser. Jan Ställs uppskattning är att kommunen har 500 markiser
totalt.
Vad gäller investeringar så håller ÄO på att utreda om ytterligare ett boende där man
även önskar inrymma nuvarande Munkbergas platser. Munkberga är inte längre
lämpligt för vår verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden
Ann-Katrine Sämfors berättar att nämnden i december kommer att dela ut
stipendier.
Vi bara nämna att det är viktigt att tänka på livet mellan husen, värna om våra parker så
att vi inte bygger bort dem.
Kommunstyrelsen
Brith Fäldth berättar om att man upprättat en handlingsplan för trygghetspunkter där
man ska kunna finna svar om var man ska vända sig för att få sina behov tillgodosedda
vid händelse av samhällsstörningar. Det kan gälla värme, vatten, mat, taxor och priser.
Man har beslutat att sponsra Piteå skidskytteklubb med 250 000 kr. Man ger även stöd
till landsbygdsbutikerna och tillsammans med Region Norrbotten är man med och medfinansierar projekt om gröna näringar.
Gösta Öhman vill uppmärksamma att det borde finnas en alternativ väg utmed E4:an för
långsamtgående fordon.
JaanEric Lundqvist vill framför önskemål om utifrån punkten ”Nämnderna har ordet”
på dagordningen att det ska vara mer informativt om vad som är på gång, förutom allt
som redan är genomfört.
Ann-Katrin Sämfors berättar att Piteå Hamn gör en utbyggnad av kajen med 150 meter
med en ny ramp för att kunna ta emot två fartyg. Etapp två ska vara helt klar under
2019. Det blir även ytterligare lagringsyta i och med den nya kajen.
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I överförmyndarnämnden är alla årsräkningar är gjorda utom fem stycken.
Sammanslagningen med Älvsbyn är på gång, det kommer att bli en utmaning. Den nya
nämnden beräknas komma igång efter årsskiftet.
KPR § 35
Sammanträdesplan 2019
Bilaga 1, Sammanträdesplan 2019 godtas av rådet och blir gällande.
KPR § 36
Nomineringar av ledamöter 2019-2022
Nomineringar av ledamöter till nästa mandatperiod i KPR kommer fastställas på
Januaris sammanträde av Kommunstyrelsen.
Agnetha Eriksson upplyser om att SKPFs representant Marianne Lindberg är även
föreslagen till socialnämnden och det innebär att hon måste välja var hon vill vara
ledamot, man kan inte sitta med i båda.
KPR § 37
Aktuellt från Äldreomsorgen
Helena Magnusson berättar att Nisse Simonsson föreläste i Christinasalen under Seniordagen. Pensionärsföreningarna får ekonomiskt stöd vartannat år för att anordna Äldreveckan, men det var svårt för föreningarna att få ihop det i år, så äldreomsorgen hjälpte
till vilket resulterade i att det blev en seniordag istället.
Det blev fullsatt under föreläsningen och det har varit positiv respons från besökarna.
Hemtjänsttimmarna ligger fortsatt högt och nattpatrullens situation har varit ansträngd
under en tid och utökas nu med en bil.
Äldreomsorgen har fått statliga stimulansmedel för välfärdsteknik. Vi på äldreomsorgen
fick ca 1,6 miljoner och vi har prioriterat att förbättra förutsättningarna teknik med fler
accesspunkter. Det kostar för ÄOs del ca 500 000 kr. I övrigt köper vi in surfplattor och
telefoner för att göra it-system mer tillgängliga för personalen, exempelvis Vimpol som
fungerar som en sorts checklista för att förhindra att något missas och för att underlätta
samarbete mellan personalen. Det gör det enklare att se vad som ska göras, vad som är
gjort, och för att de som hunnit göra sina arbetsuppgifter ska kunna se var det är
lämpligt att gå och hjälpa en arbetskamrat. Summan måste förbrukas innan årets slut,
och det tror jag att vi ska lyckas med, säger Helena Magnusson.
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Vi ser utmaningar med kompetensförsörjning. Berggården kommer att testa att Samhall
kommer in och hanterar städ och tvätt. Testet kommer att pågå i sex månader.
Vi testar en medicinrobot i liten skala. Den påminner brukaren när det är dags att ta sin
medicin.
Äldreomsorgen har nyligen fått beviljat medel till ett EU-projekt som främst syftar till
att snabbt få utrikesfödda i arbete.
Mona Wilsson undrar om de statliga stimulansmedel som man fått till personal i äldreomsorgen nu avlutas, vad händer med personalen? Måste 16 tjänster bort?
Agnetha Eriksson svarar direkt att om vi inte får statliga medel så kommer vi att få det
från den kommunala budgeten.
KPR § 38
Budget 2019
Äldreomsorgen kommer att få 8,6 miljoner för att kunna behålla den bemanning vi har
idag. Vi har begärt medel för att kunna projektera för ett nytt Särskilt boende. Vi ser att
vi behöver bygga mer. Av arbetsmiljöskäl behöver vi lämna Munkberga. Det är ett bra
hus egentligen – och med bra läge, men det fungerar inte längre för vår verksamhet.
KPR § 39
Verksamhetsplan 2019
Socialtjänstens verksamhetsplan antogs igår, men Äldreomsorgens bilaga kommer att
antas senare. Vi har ännu ingen budget klar för 2019, därför dröjer det innan den är helt
klar. Vi skickar ut verksamhetsplanen till alla ledamöter i KPR när den är antagen av
nämnden.
KPR § 40
Övriga frågor
Bostadsanpassning
Iva Lundström beskriver en situation där de talat orimligt många personer innan man
fick hjälp med bostadsanpassning. Sedan har det varit otydligheter och nu är det snart
tre månader sedan jag först tog kontakt och vi vet ännu inte om vi fått något beviljat eller ej. Iva undrar om det är rimligt att det ska vara så här?
Helena Magnusson svarar att bostadsanpassningar ibland kan ta tid eftersom fastighetsägaren ska bevilja den åtgärd man vill göra. Jag kan inte svara på just det här enskilda
fallet, men jag tar frågan med mig och ber att få återkomma med svar.
Samvaron
Mona Wilsson berättar att det pågått diskussioner om att man inte ska kunna använda
Samvaron efter kl.16 vardagar samt under helgerna? Hon har fått uppfattningen om att
de som bor i trygghetsboendet i samma hus känt sig otrygga och besvärats av matlukt.
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Helena Magnusson svarar att det pågått sådana diskussioner och att man nu försöker ta
farm ett hyreskontrakt. Det har varit återkommande problem med att de som hyrt lokalen har spärrat upp ytterdörren, att de inte städat upp efter sig och så vidare. Vi ska försöka ta fram ett tydligare hyreskontrakt där man tar ansvar för lokalen. Man ska inte
dela ut portkoder och liknande.
Kriteriet för ett trygghetsboende är bland annat att man ska ha nära tillgång till en
Samvaro/gemensamhetslokal. Förslaget är att man ska kvittera ut en nyckel och därmed
även ansvara för lokalen, istället för att få en portkod. Om man inte håller kontraktet så
blir man debiterad för utryckningen, kostnader för städ eller andra kostnader somkan
uppstå. Agnetha Eriksson vill tydliggöra att vi säger inte nej, utan vi skärper upp.
Det är sista sammanträdet för i år och även för denna mandatperiod.
Ordförande Agnetha Eriksson tackar ledamöterna för deras engagemang under dessa år.
Mötet avslutas.
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