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Kommunala pensionärsrådet

Plats och tid

Digitalt sammanträde via Zoom
Onsdag 16 september kl. 09:00-11:10

Beslutande

Sven-Gösta Pettersson (SN), ordförande
Christina Oscarsson, PRO
Benny Edlund, PRO
Per-Olof Hedman, SKPF
Mona Wilsson, SPF Seniorerna
Brith Fäldth, Samhällsbyggnadsnämnden
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden
Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen
Ellinor Sandlund, Socialnämnden
Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och
servicenämnden

Övriga deltagare

Helena Magnusson, avd.chef ordinärt boende
Petra Stridsman, enhetschef myndighetsutövning
Zara Berg, sekreterare

Utses att justera

Mona Wilsson, SPF Seniorerna
Paragrafer

Sekreterare

Zara Berg

Ordförande

Sven-Gösta Pettersson, (SN)

Justerande

Mona Wilsson, SPF Seniorerna
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§ 35
Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.

§36
Val av justerare
Mona Wilsson, SPF Seniorerna, utses att justera dagens protokoll.

§37
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§38
Tidig demens men tackar nej till hjälp – oroliga anhöriga
Petra Stridsman
Det man kan göra är en orosanmälan hos Socialtjänsten. Orosanmälan ligger under barn och
familj men man gör även sin anmälan där då det gäller en vuxen person. Även hälsocentralerna
kan ta emot orosanmälningar. Man kan också boka ett hembesök från Socialtjänsten för att få
stöttning. Det finns inga tvångslagar, så man kan inte tvinga någon att ta emot hjälp. Man måste
jobba mycket med motivationsarbete säger Petra. Om en person som inte bör köra bil gör
det så vänder man sig till polisen.
Sven-Gösta lägger till att anhörigstöd utreds och att det ska bli lika, inte äldreomsorgen och
stöd och omsorg som det förut varit. En ingång.
Petra bifogar ett material från Socialstyrelsen där man kan läsa mer.
Se bilaga 1.

§39
Nytt SÄBO för äldre
Magdalena Jonsson, avdelningschef SÄBO för äldre, var inbjuden men hade fått förhinder.
Helena Magnusson tar punkten.
Tomten för bygget ligger på Strömnäsbacken och planeras vara klart hösten 2023.
Det blir ett demensboende med 80 platser. 40 av de platserna kommer fyllas upp av boende
från Munkberga då det boendet ska avvecklas då det inte längre håller dagens mått. Huset
förväntas bli 2-3 våningar högt och att man då har de boende på markplan och våning 1.
En detaljplan ska upprättas och beräknas vara klar nästa vår.
Trygghetsboende kommer på tal och Marita Björkman-Forsman säger att det på Fastighets
diskuteras om att man kanske kan bygga om gamla skolor som står tomma till
trygghetsboenden men hon vill förtydliga att det handlar om trygghetsboende, inte särskilt
boende.
Brith Fäldth berättar att Norrfjärdens församling, PiteBo och Piteå kommun vill starta ett
planarbete om de fastigheter som finns närmast kyrkan. En detaljplan för bostäder.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§40
Besöksförbud SÄBO
Magdalena Jonsson, avdelningschef SÄBO för äldre, var inbjuden men hade fått förhinder.
Helena Magnusson tar punkten.
Det har jobbats mycket med rutiner, säkra möten samt säkra besöksrum. En förändring från 1
oktober står klart och det kommer komma riktlinjer.
En viss oro finns över att släppa på besöksförbudet på ett säkert sätt.

§41
Lägesrapport Covid-19 särskilt boende och ordinärt boende
Magdalena Jonsson, avdelningschef SÄBO för äldre, var inbjuden men hade fått förhinder.
Helena Magnusson talar för ordinärt boende.
Sven-Gösta Pettersson berättar att man är mycket nöjd med hur allt har gått med Covid-19.
I dagsläget finns ingen smitta i någon av våra verksamheter.
Helena säger att det inte funnits något bekräftat fall i ordinärt boende. Tittar man bakåt i tiden
så har det varit en otrolig anspänning och hög sjukfrånvaro bland personalen, 30 % frånvaro i
hemtjänsten. Sommaren med sommarvikarier har lyckats bra. Alla har fått hjälp. Helena är
imponerad.

§42
Kontantfritt på bussarna
Brith Fäldth
Det har inte varit några reaktioner kring kontantfritt på bussarna, det har funkat bra. Ingen
som har haft synpunkter.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§43
Kompetensförsörjning
Helena Magnusson
7,6 miljoner kronor 2021.
Mona Wilsson, SPF Seniorerna, ställer frågan hur man ska använda pengarna i
äldreomsorgslyftet. Helena svarar att äldreomsorgslyftet har startats för att man vill satsa på
redan anställda som saknar den formella utbildningen, så att de får tillgång till en
undersköterske-utbildning. 140 anställda inom kommunen saknar usk-utbildning. Man vill
använda pengarna på ett smart sätt och därför finns denna möjlighet.
Man har fått pengar till ett EU-projekt - validerad SSK.
Sven-Gösta tillägger att 2 miljoner kronor ska vara använda 2020. Det finns en klar plan hur vi
ska arbeta. Pengar som kommer sent hinns inte alltid användas.

§44
Möta olika personer i hemtjänsten Covid-19
Helena Magnusson
Mona Wilsson, SPF Seniorerna, har tidigare ställt frågan hur man minskar detta med att olika
personer kommer? Helena svarar att man inte har hunnit jobba så mycket med frågan. Det
viktigaste är att säkerhetsställa att personal finns till alla insatser så att alla kan få hjälp, så då
kan det blir att 15 olika personer kommer. Det är inte en enkel sak att minska.
Det är en jätteutmaning att fortsätta vara effektiva, jobba mot heltidstjänster, dela upp
sysslorna så att de med rätt utbildning gör vissa insatser och andra utan utbildning kan göra
servicetjänster. I sommar har man testat servicetjänster för att frigöra för undersköterskor.
Det är en väldigt komplex fråga.
Brith Fäldth flikar in med att ett uppdrag kommer att ges till kommunchefen, och det är att
tillsätta en Corona-kommission. Att använda kunskapen för att bygga kommunen för
framtiden. Utveckla samverkan med andra organisationer.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-09-16

§45
Digitalt samhälle – svårt för dementa och äldre
Hur gör man om man saknar kunskap? Till vem vänder man sig, och hur?
Tjänster saknas till exempel hos banker.
Kan studieförbunden på ett organiserat sätt sätta ihop kurser eller studiecirklar?
Marita säger att man har granskat 1177. Det som är intressant där, som kommer från
sjukvården, är en åldersfråga med digitalt utanförskap. Det har inte med åldern att göra utan
det handlar om vana och erfarenhet. Det som granskats på 1177 är att man har hänvisat
människor dit. För de som inte är vana har det varit ett enda stort hinder. Det som setts är
att så fort det handlar om mer än två klick, så ger man upp. Det måste vara användarvänligt
och det är inte en generationsfråga, snarare en klassfråga. Alla människor har inte råd med en
dator eller en läsplatta och då är det svårt att lära sig.
För människor med minnesproblematik är det svårt att minnas koder. Då kan det vara bra om
det finns möjlighet att identifiera sig med Face-ID eller avtryck från ens finger.
Elisabeth Lindberg säger att en person är anställd 50 % på biblioteket som hjälper till med
enklare digitala hjälpmedel.
Det borde vara en självklarhet med internetuppkoppling på Piteå kommuns särskilda boenden.

§46
Avgifter KPR 2021
Underlag från Anna Duvmo, avgiftshandläggare
Se bilaga 2.

§47
Måltidstaxa 2021
Marita Björkman-Forsman
Kostnadstäckningsgraden måste ligga på 93-96 %. Beslutat av kommunfullmäktige.
Måltidsabonnemang på SÄBO kommer höjas med 2 kr/dag och hamnar på 60 kr i månaden.
Ordinärt boende och stöd och omsorg höjs inte i år.
Christina Oscarsson, PRO, godtar inte höjningen och vill att det skrivs in i protokollet. Mona
Wilsson, SPF Seniorerna, instämmer med Christina.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§48
Nämnderna har ordet
Fastighets- och servicenämnden
Denna vecka så är det hållbarhetsveckan. Matsvinn mäts, det börjas på skolorna. Man jobbar
på att minska svinnet. Närodlade grönsaker till hälften av köken. En del av de äldre kommer
att få. Man jobbar med att leverera mer lokalproducerat. Kostpolitiska riktlinjer, man kommer
prata med elevråden.
Städet städar vidare. Resultatansvarsenhet fortsätter.
Nytt SÄBO på gång. Frågan ska väckas till liv ifall man kan bygga om tomma skolor till
trygghetsboende med en gemensam matsal.
Matsvinn på SÄBO. Kökssvinn och tallrikssvinn. Man beställer till de antal som ska ha, ibland
beställs det även lite mer. Men skolor är i fokus först.
Marita tar till sig om mer mat till de äldre.
Kommunstyrelsen
Ny budget och VEP. Brukar ha tagits före midsommar men på grund av Covid-19 så blir det
inte förrän nu, den 2/10-2020. Ny budgetberedning under rådande omständigheter.
Nytt näringslivsprogram utarbetat tillsammans med företagarna i Piteå.
Köpt fastighet av Lindbäcks i Öjebyn.
Man fortsätter med lagkamrat.
Kommunfullmäktige - Utbildning för alla ledamöter i barnkonventionen.
Socialnämnden
Fullt fokus på nämnden på den ekonomiska handlingsplanen. Den togs i våras men ska
kompletteras med fler siffror. Ska brytas ned till avdelningsnivå. Arbete pågår.
Projekt med samverkan mellan socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Personal från
biblioteket till särskilda boenden för äldre och läsa tidningar och hålla i aktiviteter.
Kulturutövare. Mer information kommer.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Spar på 1 miljon kronor. Nämnden säger nej till att lägga ner ett badhus. Pengar tas från annat
istället.
Man laddar för SM-veckan, sista veckan i mars 2022.
Piteå firar 400-årsjubileum 2021. Firandet inleds på nyårsafton i år. Man hoppas på
världsrekord med ljuslyktor som ska skickas upp i himlen på tolvslaget. Godkända lyktor i
bambu. Digitalt firande kommer att bli aktuellt.
Pandemin har ställt till bekymmer för föreningar. Många föreningar går på knä för att dem inte
fått intäkter, speciellt hembygdsgårdar. Det är ett jobb att reda upp alla pengar som kommer
från staten. Bidrag till kultur- och idrottsföreningar.
Samhällsbyggnadsnämnden
Ingenting från Samhällsbyggnadsnämnden.

§49
Övriga frågor
Noterar att anhörigstöd ska vara med på dagordningen på kommande sammanträde i
december. Utöver det, ingen övrig fråga.

Mötet avslutas.

Signatur justerare
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