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§ 35
Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.

§36
Val av justerare
Benny Edlund, PRO, utses att justera dagens protokoll.

§37
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

Signatur justerare
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§38
IVO-ärende SÄBO för äldre
Magdalena Jonsson
Det har varit en stor granskning av äldreomsorgen i hela Sverige. Ett gediget material har
tagits fram. Många intervjuer har gjorts med bland annat MAS (medicinskt ansvarig
sjuksköterska), sjuksköterskor, verksamhetschefer, regionen, läkare. Även Ängsgården och
Cederkliniken har intervjuats samt Norrgården och Hällans hälsocentral. Det är konstaterat
att äldre som bor på SÄBO inte fått den vård och behandling som man har rätt till, vid
misstänkt och konstaterad smitta. En läkare skall inte göra en kollektiv bedömning av
vårdtagare vid ett boende, det krävs individuella behandlingar och bedömningar.
IVO konstaterar att detta är en ny sjukdom som är samhällsfarlig, då är det ännu viktigare
med en individuell bedömning. Ängsgården var ett av de första husen som blev drabbade,
och även mest drabbade.
Det har varit bekymmer men vi kom tillrätta. Region Norrbotten förtjänar den kritik som
har uttrycks. Stress hos sjuksköterske-organisationen som fick ta större ansvar. Regionen
har brustit i sitt arbete gällande palliativ vård och vård i livets slut. Beslut och läkarkontakt
innan man går in i ett palliativt ärende. SSK har fått göra bedömningar vilket ej följer
lagstiftningen.
Journaler har granskats. Det är konstaterat att det inte går att följa journalerna på det sätt
att man ser att den enskilde har fått den goda vård man har rätt till. Sammanfattningsvis så är
journalerna för knapphändiga.
Detta är första granskningen som har gjorts. Man har begärt yttrande. Regionen har svårt att
nå ut med instruktioner. Även SÄBO ska förbättra sig. De som har yttrat sig är SSK som har
varit med på intervjuerna. Sen har även enhetscheferna blivit intervjuade. Men framför allt
sjuksköterske-organisationen. Granskningen är formellt styrd av IVO.
Magdalena får frågan ifall det finns en ansvarig läkare på varje SÄBO. Hon svarar att det finns
en ansvarig läkare som är utsett för varje hus, så etablerad läkarkontakt finns. Åtgärder
vidtas. Löpande dialog mellan smittskyddet och vårdhygien. Samverkan med regionen blir
bättre. Vi lär oss från båda håll. Magdalena kan inte svara på ifall fackliga organisationer har
tagit del, som också kommer som en fråga till henne.
Hon fortsätter med att säga att nöden även har tvingat fram många positiva saker. Man har
fått lära sig att lösa olika frågor och ta kontakter. Vi har lärt oss använda teknik på ett annat
sätt, den digitala världen, det fungerar. Vi har lärdomar att ta med oss efter det här.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§39
Information Covid-19 SÄBO för äldre
Magdalena Jonsson
Sen i mitten på mars har vi brottats med pandemin, och vi brottas fortfarande. Vi gick tidigt
in i stabsläge för att hantera den osäkra situationen som var. Vi insåg tidigt att vi var tvungna
att se till så att all personal hade skyddsutrustning. Det har varit ofantligt mycket arbete och
många rutiner har införts. Vi har tagit detta på största allvar. Samtidigt så kom smittan in på
tre särskilda boenden för äldre. Vi lyckades stänga ner första huset (Berggården) snabbt, där
blev bara en boende smittad och ingen personal. Första utbrottet gjorde personalen
stressade, de var rädda och osäkra. Sen drabbades hus nummer två, där vi hade den svåraste
situationen, och det var Ängsgården. Där var det större utbrott och det var ett stort bortfall
bland personal men vi lyckades hantera situationen genom att följa rutiner. Tillslut kunde vi
konstatera att även där var smittan över. I samma veva infördes besöksförbud på SÄBO
vilket var en stor lättnad. Därefter drabbades hus nummer tre, Norrgården. Vi hade ett
enormt ansträngt läge.
Vi gick sedan in i en sommar där vi hade anställt extra, bland annat servicevärdar.
Vikarierande enhetschefer för sommaren anställdes också i ett tidigare skede än vanligt.
Sommaren blev bättre än någonsin om vi tittar historiskt tillbaka i tiden. Sen kom hösten
med vanlig influensa. Mycket VAB (vård av barn) bland personal. Det var en hel del bortfall
bland personal. Regeringen beslutade att häva besöksförbudet och vi fick då se över våra
rutiner återigen. Vi har arbetat hårt för rutiner och vi har en fantastisk personal som skött
sig exemplariskt.
Källbogården och Norrgården fick in smittan nu i höst/vinter. De glädjande nyheterna nu är
att alla hus nu är smittfria. Vi har fått in smitta på SÄBO, hanterat den, hållit oss till rutiner,
och fått ut smittan. De bekräftade är nu friska. Många av våra äldre om även under våren
smittades klarade sig väldigt bra. Det är väldigt viktigt med rutiner och skyddsutrustning samt
att följa Region Norrbottens riktlinjer.

Signatur justerare
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§40
Strömnäsbacken – nytt SÄBO för äldre
Magdalena Jonsson
Ett nytt demensboende kommer att ta plats på Strömnäsbacken. Projektet har pågått en tid.
Husets utformning är i princip klar, det byggs som ett dubbel L med 80 boendeplatser. Vi har
nu gått över till att diskutera den verksamhet som ska bedrivas där, det blir ett renodlat
demensboende. Man satsar särskilt på att utforma huset till att ha möten mellan anhöriga och
boende. Även utemiljön satsar man mycket på, det ska vara en säker utemiljö där man som
boende kan röra sig ganska fritt inom ett säkrat område. Det kommer även att satsas på
kompetensutveckling. Planerad inflytt på Strömnäsbacken är år 2023 och vi hoppas den
tidsaspekten hålls. Mer kommer att finas att berätta längre fram.
Christina Oscarsson, PRO, ställer frågan om det är planerat att bygga ett trygghetsboende.
Sven-Gösta svarar att det finns något som heter biståndsbedömt trygghetsboende men vi
avvaktar med det och låter andra kommuner testa det först, vi måste bli mer trygga.
Christina önskar ett vanligt trygghetsboende för friskare personer, inte ett biståndsbedömt,
med gemensam matsal. Helena Magnusson säger att det är en diskussion som har pågått i
många år, då gemensam matservering är en brist.

Signatur justerare
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§41
Riktlinjer för anhörigstöd
Lena Enqvist
Lena Enqvist första uppdrag i kommunen som omsorgschef var anhörigstöd. Se bifogade
bilagor för att ta del av Lenas material.
Bilaga 1 – Anhörigstöd socialtjänsten 2020
Bilaga 2 – Riktlinjer för anhörigstöd

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§42
Lokaltrafiken – Citylinjen, Nobina, kostnader, pensionärsanpassat Covid-19
Mathias Keisu
Mathias får direkt frågan ifall man kan se, under den pandemin som pågår, rörelsemönstret
hos äldre och funktionsnedsatta? Kan man ha pensionärer och andra grupper under en viss
tid att åka buss utan att träffa andra?
Mathias säger att generellt så är det flest passagerare på bussarna under morgonen och
eftermiddagen, inget hindrar att man åker under dagtid. Andelen resenärer under dagen är
färre. Det har inte förts någon diskussion kring avgiftsfria resor.
Benny Edlund, PRO, undrar om det inte finns en möjlighet till att alla resenärer får åka gratis
en viss tid, till exempel mellan klockan 10:00-14:00, för att underlätta.
Mathias svarar att man rekommenderar att om man kan ta sig på annat sätt än lokaltrafik så
är det rekommenderat. Lokaltrafik är till för dom som inte tar sig på något annat sätt.
Det blir prat kring betalningssätt på bussarna och pensionärsrabatt, varför har länstrafiken
pensionärsrabatt men inte lokaltrafiken? Mathias säger att lokaltrafiken följer efter ifall
länstrafiken höjer taxorna. Biljettyperna i Piteå är beslutade sen länge men detta är något
man kan se över framöver. Fokus senaste åren har legat på upphandling av kommande trafik.
Efterfrågningar finns på biljettyper så absolut att man kan kolla på ifall det går att föra
förändringar på biljetterna.
Ifall Citylinjen fortsatt kommer att vara gratis då Nobina tar över är en definitionsfråga.
Citylinjen är gratis för resenärerna men inte gratis att hålla i bruk. I nuläget finns inga planer
på att göra någon förändring rörande Citylinjen, men i framtiden vet man aldrig. Allt är en
kostnadsfråga och det beror på vad politiken vill satsa på.
Christina Oscarsson framför till Mathias att hon önskar att Bennys förslag diskuteras. Benny
vädjar till politiken att se över detta. Man ska kunna ta sig med buss på ett ekonomiskt och
billigt sätt, frågan måste lyftas.
Mathias förstår vad som sägs men han upplever att det som är problematiskt i nuläget är att
från folkhälsomyndighetens sida så uppmanar de att man inte ska åka kollektivt. Att då ha
gratisresor eller rabatterade resor för att folk ska åka kollektivt blir fel budskap i dessa tider.
Det är en komplex fråga.

Signatur justerare
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§43
Skönsmomodellen
Helena Magnusson
En utredning pågår där man försökt titta på olika kommuner, hur det ser ut och hur man
jobbar. Ingen kommun har kvar det sättet som vi har. Vårt sätt är att biståndshandläggaren
bedömer hur många timmar och minuter som verkställaren ska få.
Vi har varit i Sundsvalls kommun och lyssnat på då de presenterade Skönsmomodellen för
oss. Vid test så visade det sig att det ledde till bättre arbetsmiljö. Se bifogad bilaga från
Helena för att läsa mer om Skönsmomodellen.
Bilaga 3 – Skönsmomodellen
Sven-Gösta Pettersson säger att nämnden är helt eniga och majoriteten vill komma bort från
minuttänket. Han säger att vi måste ha färdiga system på plats så att kostnader inte skenar.
Beslut är tagna om att det ska införas stegvis. Både inom hemtjänsten och SÄBO.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§44
Frågor från föreningarna
På vilket sätt kommer kommunen att använda de extra medel som ska användas
för att stärka personalens kompetens dvs. äldreomsorgslyftet 7 642 634 samt
tillskottet 7 669 704 och de extra pengarna för äldreomsorgssatsningen dvs.
19 226 030?
15,3 miljoner till äldreomsorgslyftet. Sven-Gösta säger att de har ett samarbete med
Samhällsbyggnadsnämnden och de pengarna får bara gå till löner till de som jobbar. I runda
slängar så räknar vi med att 50 personer kan utbildas. Helena Magnusson säger att gällande
äldreomsorgslyftet så är de överens med Kommunal att 150 stycken tillsvidareanställd
vårdpersonal som saknar formell utbildning, prioriteras, inte vikarierna. Man jobbar halvtid
och studerar halvtid.
Äldreomsorgssatsningen, 19,2 miljoner, tas på internbudget.

Förslag på användning Äldreomsorgspengarna
Område
Ökad bemanning SÄBO
Schablon Hemtjänst
Ej finansierad Nattpatrull
Trädgårdens Äldrecentra
Fyrhjulsdrivna bilar

Summa
9 000 000
3 800 000
3 200 000
500 000
150 000

Skobidrag
Jackor

800 000
800 000

För senare beslut

950 000

17 miljoner kronor är sökta gällande Covid-19. Vi får tillbaka 15,5 miljoner till Socialtjänsten.
Cirka 90 - 91 %. En ny ansökan är inlämnad på 5 miljoner. Piteå kommun fick tillbaka nästan
mest pengar i Norrbotten. Gällivare fick tillbaka mest.

Signatur justerare
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Hur stor del av det generella statsbidraget dvs. 35 863 265 och ökningen av det
generella statsbidraget 28 690 612 kommer att gå till äldreomsorgen och hur
kommer de att stärka äldreomsorgen för invånarna i Piteå?
Stefan Askenryd svarar att en del är permanent, 35 miljoner kronor, en del är engångs, 28
miljoner kronor för år 2021, 2022 och 2023. Man jobbar med ekonomi i balans i
Socialtjänsten och har jobbat med det i fyra år. Kommunfullmäktige har varit eniga om att
tillskjuta medel. Sven-Gösta säger att pengarnas fokus inte ligger på äldreomsorg, det gäller
framför allt andra delar i Socialtjänsten. Bland annat barn och familj som har ett underskott
på 25,5 miljoner.
Satsningar görs på skola, hälsofrämjande, fritidsmusiker, Lindbäcksstadion och lite andra för
generella stadsbidragen. Engångspengarna. Tillskott för Covid-19 till stor del.
Kommer tillskottet från staten att matchas av tillskott från kommunen?
Nej, inte i nuläget kommer det att satsas mer på äldreomsorg. Piteå kommun hade innan vi
fick dom här pengarna svårt att hålla målet budget i balans. Den bedömningen gör vi än. Vi
måste ha ett överskott. Resultaten för år 2020 ser bra ut.
Christina Oscarsson framför att de kommer fortlöpa att följa vart pengarna tar vägen.
Hur kommer kommunen att följa upp att medlen gör nytta och dra lärdom för
framtiden?
Sven-Gösta säger att dem lär sig och tittar på olika varianter, något annat svar har han inte
att ge. Helena säger att det har varit ett väldigt svårt år. Hennes erfarenhet är att det aldrig
har varit särskilt lätt men att det i år har varit särskilt svårt. En utmanande situation och en
pandemi på det. Pandemin har prio ett, vi försöker så gott vi kan, säger hon.
Sven-Gösta håller med om att det är ett tufft läge. Och det har inte blivit lättare sen
pandemin kom. En ekonomisk handlingsplan visar att vi har väldigt många timvikarier. Vi vill
minska antal timvikarier men vi vill inte minska bemanning. Vi jobbar på fasta tjänster. System
och bemanningsstrategi behövs.
Det är ju inte så bra att ha timvikarier under pandemin, då så många olika personer kommer
hem till brukaren. Då är det bra med fasta tjänster istället, säger Christina Oscarsson.
Helena håller med om fasta tjänster men att man under denna pandemi är väldigt glada över
alla timvikarier. Det hade inte gått utan dem.

Signatur justerare
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§45
Nämnderna har ordet
Fastighets- och servicenämnden
Förslag runt måltidsavgifterna. Höjningen kommer ske med 2 kr/dag. Kostnadstäckningsgrad
måste ske. En del vill ha indexuppräkning, men det har vi valt att inte ha. Det ska vara
anpassat till det kostnader vi faktiskt har. Måltidabonnemanget är höjt. Bakgrund till förslaget
finns, en motion kommer att läggas.
Städpersonalen ute på SÄBO berörs av Covid-19. Vid konstaterad smitta så lejs det in
särskild Covid-städning av extern part. Rädsla bland personal att städa.
Trygghetsboende är diskuterat i Lillpite, det finns en skola där som förfaller. Viss del används
som förskola, då kan en annan del användas som trygghetsboende. Det undersöks vilken typ
av boende skolan kan användas till. Det kommer komma upp som en fråga på
landsbygdspolitiska rådet på fredag 4/12. Antingen trygghetsboende, seniorboende eller
vanliga lägenheter. Man ska se vilket behov som finns.
Christina Oscarsson ställer frågan gällande matsvinn, ifall det är diskuterat med husmanskost
istället för ”modern” mat till de äldre. Marita säger att en mätning är gjord. Den kommer att
presenteras på fredag den 4/12 i nämnden. Avvikelserapportering där det finns synpunkt på
mat och dess kvalité får sällan kritik. Christina undrar ifall de boende själva är frågade om vad
de tycker om maten. Marita förutsätter att den informationen i sådana fall når henne. Ingen
kundenkät är gjord, Marita tar det till sig.

Samhällsbyggnadsnämnden
Piteå växer och det är många områden som är attraktiva. Bland annat Haraholmen, flera
företag vill dit. Maran, Kullen, Tallen och Öhn är också attraktiva områden. Det är intressant
att bygga i Piteå.

Signatur justerare
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Kultur, park- och fritidsnämnden
Mycket är stängt just nu på grund av Covid-19. Stadsbiblioteket är begränsat. Man får hämta
böcker som man vill låna vid disken. Träning och anläggningar har öppet för ungdomar födda
efter 2005 och för dem som har idrott som yrke. Man tillåter inte träning och idrott i
lokalerna utöver det. Duscharna hålls inte öppna. Gällande gym så är det gymägaren själv
som bestämmer.
Extra pengar till budgeten. Pengar till föreningar, till de som går på knäna på grund av Covid19. De som saknat intäkter och behöver penar till lokalerna. Det planeras inför kommande
tider då allt får öppna upp igen. Kaleido och Acusticum är stängt för live-framträdanden.
Piteås 400 års-jubileum kör igång på nyårsafton. Det kommer att skickas upp miljövänliga
ljuslyktor. Det flesta aktiviteter blir digitala så långt som möjligt. Piteås födelsedag är 12 maj
och den blir i första hand digital. Det skulle egentligen ha varit en resa kyrka till kyrka, från
Öjebyn in till stan men det är inställt på grund av pandemin.
Föreningar har sökt pengar så det blir även aktiviteter i byarna för att fira. Kultur, nöje och
idrott.
Instruktioner finns på Piteå kommuns hemsida för att ansöka pengar. Det ska vara allmänna
aktiviteter med inriktning Piteå 400 år, där allmänheten bjuds in till firandet. Per Lendin som
jobbar på kultur, park och fritid, är projektledare för det.

Signatur justerare
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Kommunstyrelsen
Projektet med Christinaskolan pågår. Det rullar på, men det har dragit ut lite på tiden.
Investering beviljad till nytt kök och matsal.
En större händelse i kommunen är Rally Sweden. Piteå, Boden, Luleå och Kalix. Det kommer
vara tävlingar, ett gigantiskt evenemang. Avsiktsförklaring att vi är villiga att vara med.
LIS - landsbygdsutveckling i strandnära lägen, olika områden i kommunen som ligger
strandnära. Syftet med LIS-områden är att bidra till en hållbar och långsiktig utveckling av
Piteås landsbygd och möjliggöra utveckling i strandnära lägen.
Gällande parkeringsplatser så kommer det vara terminaler på Coop, Ica och
kyrkparkeringen. Man behöver då inte en telefon för att kunna parkera. Fortsättningsvis 2
timmar gratis. Övriga parkeringsplatser där det idag kostar att parkera kommer fortsätta att
kosta, ingen förändring. Övriga parkeringsplatser är via app.
Ny avfallsplan 2021–2022.

Socialnämnden
Vi är i behov av en gruppbostad till, söker lokaler på olika sätt.
Sven-Gösta tror på ett biståndsbedömt trygghetsboende med åldersgräns 75 år. Ingen
matservering men ibland gemensamma grillkvällar och fikaträffar.
Samvaron har stått stilla under pandemin.
Ellinor Sandlund tillägger att övergångsboenden behövs. Seniorboende från ålder 55 och
uppåt.

Signatur justerare
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§46
Övriga frågor
Benny Edlund, önskar att fackliga organisationer och fack kan delta vid något kommande
sammanträde.
Förslag på sammanträdesplan för år 2021 skickas ut när Sven-Gösta Pettersson, ordförande,
och Zara Berg, sekreterare, har sammanställt en.

Mötet avslutas.
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