Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-02-23

Kommunala pensionärsrådet
Plats och tid

Digitalt sammanträde via Zoom
Tisdag 23 februari kl. 13:00-16:10

Beslutande

Sven-Gösta Pettersson (SN), ordförande
Christina Oscarsson, PRO
Benny Edlund, PRO
Robin Nilsson, PRO
Inger Sjöström, SKPF
Per-Olow Hedman, SKPF
Mona Wilsson, SPF Seniorerna
Brith Fäldt, 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
Magdalena Jonsson, avd.chef särskilt boende för äldre
Lena Enqvist, omsorgschef
Christer Grahn, hälso- och sjukvårdschef
Irene Lundqvist, MAS
Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare
Linda Stenström, EU-samordnare
Zara Berg, sekreterare

Utses att justera

Mona Wilsson, SPF Seniorerna
Paragrafer

Sekreterare

Zara Berg

Ordförande

Sven-Gösta Pettersson, (SN)

Justerande

Mona Wilsson, SPF Seniorerna

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen

§35 - §49

1

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-02-23

§ 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
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§38
Employment for migrants
Linda Stenström och Ewa Karlsson Sjölander
Linda och Ewa inleder med att berätta att det har gjorts ett antal filmer i projektet
Employment for migrants. Man har illustrerat saker och ting som är verkliga, och som har
hänt. Filmerna är igenkänningsbara. Personerna som medverkar i filmerna är handledare och
deltagare. Grundfundamentet - attityder och förhållandesätt.
Projektet finns för att göra så att nysvenskar lättare får jobb inom vård och omsorg. För att
hjälpa handledare att introducera på rätt sätt. Vi måste förändra våra attityder och
förhållningssätt.
Se bifogad bilaga för att ta del av Linda och Ewas material.
Bilaga 1 - Employment for migrants
Brith Fäldt undrar hur det är fördelat könsmässigt bland deltagarna i projektet, ifall facket är
inblandat och hur man kommer att använda sig av detta i sitt arbete i fortsättningen. Sprida
budskapet är en sak, men att använda sig av det.
Linda svarar att det har varit 13 deltagare i projektet, 7 kvinnor och 6 män. 9 av dom har
gått vidare till anställning, 5 män och 4 kvinnor. Facket har suttit med i styrgruppen periodvis.
Kanske tar med facket mer i implementeringsdagarna. Hur vi har tänkt gå vidare är att vi vill
att det ska bli speciella utbildare och handledare, inte vem som helst. Vi vill att man ska få tid
till att var handledare. 20 % av sin anställningstid har varit lagd för att vara handledare.
Legitimera handledarrollen för att den ska få vara viktig. Det ligger på chefen att möjliggöra
detta.
Mona Wilsson tycker att det verkar vara ett spännande och roligt projekt och hoppas att det
fortsätter. Tycker chefer och ledning ska satsa på detta. Finns det pengar? Hon får till svar att
EU-projektet är slut och att pengarna är slut.
Benny Edlund undrar vilka förväntningar deltagarna fick, förväntade de sig jobb?
Han få svaret att man jobbar med någon slags kedja och kommer in på en subventionell
anställning. De som har kommit in i projektet hoppas vi ska vara kvar.
Fler i kommunen har anammat detta sätt och introduktion. Sättet i sig är framgångsrikt.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§39
Äldreomsorgslyftet
Ewa Karlsson Sjölander
Vi fick till oss att vi skulle få 15,3 miljoner kronor preliminärt, men det blev i stället 16,3
miljoner kronor. Det blir mest troligt en fortsättning år 2022–2023. Vi får utbilda
specialistundersköterskor och första linjen chefer.
Vi erbjöd tillsvidareanställda som saknar formell kompetens att få utbilda sig till
undersköterska. 20 stycken personer tackade ja.
Nu då vi fick mer pengar så har vi ungefär 50 stycken platser till undersköterskor, för att
höja kompetensen. Undersköterskeutbildning. Äldreomsorgslyftet har blivit utvidgat, nästan
uppe i 50 personer nu som är inne i studier, vilket är mycket glädjande. Vi har utvidgat till
specialistsundersköterskor. I Piteå finns en utbildning som är inriktad mot multisjuka. Man
studerar 50 % och jobbar 50 %. Betalda studier och jobb. Vill de så jobbar de kvällar och
helger i huvudsak och studerar på vardagar i den mån det går. Första linjens chefer ska få ta
del till hösten av utbildningen.
Lånelitteratur lånas till de som studerar så de slipper köpa egna studieböcker. Pengarna får
enbart användas till de som studerar i stunden.
Ytterligare ett projekt som är ett EU-projekt, validering USK, för de som saknar formell
kompetens men har mycket erfarenhet. Får gå in i äldreomsorgslyften och läsa klart.
Sven-Gösta säger att 650 00 kronor är avsatt i budget för att få utbildningen genomförd.
Pengarna används till lön och äldreomsorgslyftet. Man studerar på betald arbetstid.
Vi har ett samarbete med arbetsmarknadsenheten och handläggarna där sköter valideringen.
Roligt med ett samarbete tillsammans med dem.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§40
Vaccinering
Christer Grahn
Man började vaccinera vecka två. De grupper där vi har hälso- och sjukvårdsansvar, tre olika
grupper. Särskilt boende för äldre (SÄBO), inskrivna i kommunala hemsjukvården (HSV)
samt de som bor på gruppbostäder.
Vaccinationsarbetet har flutit på bra. Priogrupp ett, SÄBO för äldre, där är alla i stort sett
vaccinerade, både dos 1 och 2. Man blir dock aldrig ”klar” i SÄBO och HSV då det hela tiden
flyttar in nya.
Vecka fyra började vaccinationen inom HSV, grupp två. Bryggan var vaccinationslokal. Sen har
man också hunnit med att vaccinera vissa i hemmet, de personer som inte kunde ta sig till
Bryggan. 30 stycken vaccinerades i hemmet. Närmare 315 personer har vaccinerats inom
hemsjukvård, en liten bit kvar, allt beror på då vi får vaccinet.
Tredje gruppen är gruppbostäder, vet inte exakt när det blir.
Vaccination av personal på SÄBO, inom hemtjänst och HSV började vecka tre och det är
regionen som sköter vaccinering av kommunens personal. Det har funkat ganska bra
generellt. Personal som jobbar mot priogrupp ett började man med. Runt 400 personal är
vaccinerade.
Några hus har ungefär hälften kvar, hemtjänstpersonalen går in nu och börjar få vaccin, man
måste tänka klokt så att man inte skickar hela arbetslaget samtidigt då man inte vet vilka
biverkningar det kan bli och 25 % som mest per arbetslag, det drar därför ut på tiden.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§41
Anhörigstöd
Lena Enqvist
En anhörigkoordinator anställs från 2021. Personen är rekryterad och börjar i april.
Vi ska börja inventera för att se hur behovet ser ut. Samarbete med anhörigföreningen i
Piteå, jobba tillsammans och inte parallellt. Vi har även haft en dialog med alla avdelningar för
att inventera vilka behov som finns. Det finns inga spikade planer, just nu inventerar man
behovet. Lena får till sig att man inte bör glömma bort demensföreningen.
Lena har haft dialog med de som jobbar med anhöriga på Trädgårdens äldrecentra (ÄC).
Många gånger då man väl kommit till ÄC med sin närstående så är man som anhörig redan
trött och slut. Stödet hade behövts tidigare. Vi vill komma in i ett tidigare skede, för den
anhöriges skull.
Lena får frågan ifall man vet hur många som vårdar sina dementa hemma men det kan varken
Lena eller Helena Magnusson svara på.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-02-23

§42
God och nära vård
Lena Enqvist
Nära vård har pågått länge. Utredning - god och nära vård är en form för gott
hälsovårdsjuksystem.
Nära vård-delen är en omställning. Vi måste flytta fokuset från organisationen till att det ska
handla om vård. Det handlar om att intressera sig mer för medborgaren än organisationen.
Viktigt med fokusförflyttning.
Vi har fått i uppdrag att jobba mer regionalt. Hur ska det se ut i Norrbotten? God och nära
vård, och omsorg, tillagt i Norrbotten. Alla har inte så.
Nästa steg är att det kommer anordnas digitala workshops, 10 mars och 29 april. Vill gärna
ha representanter. Man erbjuds arvode om man deltar. Man anmäler sig till Lena om man vill
vara med. Båda tillfällena är klockan 13:00-15:30, via Teams.
Kommunen förbereder sig, vi har 2,5 miljoner kopplat till nära vård-satsningar.
Kompetenshöjande insatser och insatser som stärker vårdens medarbetare. Vi fick pengarna
mitt under pandemin och har försökt genomföra sådant vi hade förutsättningar för att
genomföra.
Psykisk ohälsa är ett viktigt område i god och nära vård och omsorg. Mona Wilsson önskar
att man bara säger psykisk hälsa i stället för psykisk ohälsa.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§43
IVO-granskning SÄBO
Magdalena Jonsson, Christer Grahn och Irene Lundqvist
Christer inleder med att berätta att IVO gjorde en nationell granskning, 46 kommuner och
98 äldreboenden. I Piteå så blev två särskilda boenden för äldre granskade gällande medicinsk
vård vid smitta av Covid-19. Det har varit brister i socialtjänstens verksamheter. Det har vid
SÄBO inte funnits förutsättningar för att ge god vård till personer smittade med Covid-19.
Det andra är att det inte går att följa vården för de smittade med Covid-19, brist i
sjukvårdsjournalerna.
Det jobbas nu på med att ge nämnden svar. Vi är i slutet av det arbetet. I vissa delar så delar
vi IVO:s syn och i vissa andra delar så delar vi inte på kritiken vi har fått.
Magdalena tar över och berättar att det finns en avgränsning i den här granskningen, den
medicinska delen. Det vi har tittat på är lite grann hur denna granskning har gått till.
Djupintervjuer bland sköterskor, granskningen har inte varit bredare än så. Vissa delar kan vi
ta till oss till förbättringspotential, andra delar har mer uttryckt att granskningen har varit
snäv. SKR har arrangerat så att 46 kommuner träffats digitalt och diskuterat resultatet. Lite
tidigt att uttala sig mer specifikt kring detta innan det varit upp i nämnden.
Den här perioden som man granskar oss är under extraordinära omständigheter.
Inledningsvis fanns det en väldigt stor osäkerhet. Vi välkomnar granskningen. Fokus är att
vara öppna och ta till oss kritiken. Läsa, förstå och att titta på underlaget.
Alla beslut ligger på IVO:s hemsida att ta del av.
Irene har inget att tillägga, hon håller med Christer och Magdalena.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§44
Strömnäsbacken
Magdalena Jonsson
Projektet fortgår, vi jobbar på. Man kan säga att själva byggnaden är vi ganska klara med.
Den ska ha 2 våningar och vara formad som ett dubbel-L. Vi har tänkt till vilken verksamhet
vi vill bedriva och utformat huset på ett särskilt sätt. I mitten av huset kommer det finnas ett
nav som är ett gemensamt utrymme. Trivsam och varm miljö. Vi har tittat på senaste
forskning kring val av färger hur man ska utforma rum. Vi vill inte ha störande moment i
anslutning till gemensamhetsutrymmena. Nästa steg blir hur man ska utforma dessa.
Vi är särskilt nöjda med entrén som ska vara inglasad. Det kommer att vara ljust och ge ett
trevligt intryck. Vi kommer ha någon slags caféverksamhet där, en enklare variant. Hade
önskat oss ett enplanshus men det går ej för tomten men vi har fått till en tvåplanslösning
som känns bra. Det blir en större balkong på plan två där man kan umgås. Man satsar mycket
på gemensamma utrymmen då man bygger nu för tiden.
Man har tittat på teknik och satsar hellre på morgondagens teknik så vi har en modern
välfärdsteknik.
Just nu arbetar vi med utemiljön. Huset kommer vara placerat på ett sådant sätt så man kan
gå runt huset, som i en cirkel. Trygg och säker miljö på det omringade området, med larm.
Äldre mår bra av att röra sig fritt.
Vi har tagit höjd för att ha särskilda Covid in- och utgångar, så att man kan komma in på ett
säkert sätt. Vi har ägnat mycket tid åt att säkra upp hela byggnaden. Allt för att kunna möta
framtida pandemier.
Enhetscheferna på Munkberga har gjort ett fantastiskt arbete. Haft arbetsgrupper hos
personalen som har varit väldigt involverade av all utformning av huset. Det satsas på en
utemiljö som är med träd, skogsdungar, med sittplatser och mötesplatser utomhus.
Vi är snart i fasen att helt färdigställa ritningarna. Så småningom, om intresse finns, kan vi visa
upp ritningarna på något kommande sammanträde.
Magdalena får frågan hur man tänker kring ljudmiljön. Hon svarar att man har tittat mycket
på Ängsgården. Där jobbade man mycket med just ljudmiljön. Det är viktigt med
ljudabsorbenter och vilka tyger och gardiner man väljer.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Magdalena får även frågan om hur många platser Strömnäsbacken kommer ha och ifall det är
ett rent demensboende. Hon svarar att det är ett rent demensboende på 80 platser. Just nu
har Munkberga 40 platser, vi utökar med 40 till, sammanlagt 80 platser.
Formellt är inget beslut taget om rent demensboende tillägger Sven-Gösta. Munkberga är ett
demensboende men ingen vet vad som händer med Munkberga. Inga beslut är tagna.
Våren 2024 planeras Strömnäsbacken att sättas i bruk.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§45
Avlastning Trädgårdens äldrecentra
Helena Magnusson
Avlösning/avlastning går till så att man får ett beslut av biståndsbedömaren att man har rätt
att använda äldrecentrat (ÄC) till det. Förr fick man boka exakt som man ville men nu under
pandemin, på grund av så stort flöde så har vi gjort så att man får vara där i 14 dagar i rad
om man vill. Man får ett beslut och kan styra lite själv som det passar.
Det finns oftast plats. Det händer ibland att någon kommer på akut basis. Vi erbjuder rum,
omsorg och mat.
Sven-Gösta inflikar att vi har korttidsboende på Norrgården också, avdelning Björkbacka.
En stor andel kommer från sjukhuset direkt till ÄC. Detta var ÄC egentligen inte till för.
En del erbjuds att komma till äldrecentrat för att komma fram till att det går eller att det inte
går att vara själv hemma. På grund av pandemi och personalbrist, så kan man i någon grupp i
hemtjänsten bevilja ÄC tills ordinarie hemtjänstgrupp kan ta emot brukaren på ett bra sätt.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§46
Avgifter Trädgårdens äldrecentra
Helena Magnusson
Det finns två delar, ena delen är en omsorgsavgift, den andra delen är en hyra när man fått
en plats på SÄBO. För ungefär ett år sedan började vi med detta. Bakgrunden är att personer
inte tackar ja till tilldelad plats på SÄBO. Det är inte rimligt bo kvar på ÄC gratis då man fått
en plats på särskilt boende för äldre. Det kostar 130 kr för allt på ÄC, mat, avlösning eller
utredning. Samma om man är på Norrgårdens tillfälliga platser, där finns det 9 platser.
Vi styrs av lagen att vi måste ta ut avgifter. Personerna på äldrecentrat och Björkbacka
föreslog till nämnden att man skulle betala 70 kr/dygn plus mat. Betala för hyra om/när man
får plats på särskilt boende. Vi har tittat på andra kommuner och det finns ingen av de andra
kommunerna, där man inte betalar en omsorgsavgift. Mat, omsorgsavgift och hyra direkt man
får plats på SÄBO. Är man på ÄC och bara behöver betala för maten så är det inte rättvist.
Christina Oscarsson, PRO, vill inte lägga på några mer utgifter. Då de har sparat pengar åt
kommunen då anhöriga vårdat hemma i flera år. 6 av 8 föreningar var överens om att man
inte skulle betala och ger avslag. PRO är skiljaktiga i beslutet.
Hur blir det om anhörig behöver vård för närstående i några dagar undrar Mona Wilsson,
SPF Seniorerna. Måltid plus omsorgsavgift betalas. Helena säger att eftersom förslaget gäller
oavsett varför man är på ÄC, det är samma för alla. Man betalar för omsorg och mat, inte
hyra. Skälet är att man vill ha en likvärdig avgift när man vistas i samma hus.
Ellinor Sandlund frågar ifall det är för sent att diskutera detta i nämnden ännu en gång och
Sven-Gösta svarar att nämnden var eniga. Per-Olow Hedman, SKPF, tycker att man borde ni
dra tillbaka förslaget och diskutera ett varv till. Känns inte så bra.
Mona undrar vad som gör att vissa kommuner inte tar avgift för både mat och omsorg, vad
är det som gör att de bara tar för maten? Helena svarar att vi har tittat i likasinnade
kommuner och alla de kommunerna tar ut omvårdnadsavgift och mat.
Oavsett storlek på kommun tar alla ut rätt lika.

Signatur justerare
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§47
Frågor från föreningarna
Inger Sjöström, SKPF, har frågor om trygghetslarm. En del tycker att det är dyrt och en del
undrar vad är det som ingår? Är det bara larmen eller något mer? Helena svarar att för ett
par år sedan hade vi väldigt låga kostnader i Piteå vad man betalade som medborgare. Man
betalar för apparaten. Men man kan ju se det som att man får dygnet runt-service. Då man
larmat ska personal komma inom en timme. Det kostar ingenting då man larmar, ingen extra
avgift. Många larmar för sådant som det inte är tänkt till.
Christina Oscarsson, PRO, undrar ifall det planeras att bygga trygghetsboende i byarna.
Sven-Gösta säger att inga sådana planer finns. I nuläget finns trygghetsboende i Hortlax,
Öjebyn och i stan. Gränsen för trygghetsboende är 75 år.
Marita Björkman-Forsman säger att skolan i Lillpite står och mer eller mindre förfaller. Vi
tycker man kan göra trygghetsboende där. Halva skolan skulle gå att göras om och där skulle
det rymmas 6 lägenheter. Sven-Gösta säger att man inte har pratat om det i nämnden.
Brith Fäldt inflikar att byggplaner finns på olika ställen, men inte specificerat trygghetsboende.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§48
Nämnderna har ordet
Fastighets- och servicenämnden
Under pandemin så har lokalvårdarna fått ställa om. En tuff uppgift har varit matsalarna på
skolorna.
Vi avser att göra en brukarundersökning senare under våren på SÄBO och ordinärt boende.
Detta genomförs i Luleå och samma typ av undersökning ska genomföras även i Piteå. Vad
tycker brukarna om maten och så. En sak som dykt upp på senaste tid är att vi erbjuder de
äldre olika alternativ att välja på. På demensboende önskar man inte alternativ.
Matsvinnsmätning genomfördes på skolorna i höstas. Matsvinnsmätning gentemot SÄBO så
är det så att vi mäter där vi producerar maten, sen kör vi maten till de särskilda boendena.
Genomförandet av själva måltiderna ligger ju hos Socialförvaltningen (SOC). Vi vill genomföra
en matsvinnsmätning på SÄBO men det måste vi göra tillsammans med SÄBO. Just matsvinn
på Öjebyns produktionskök är det så litet att det knappt går att prata om.
Kyld mat skickar vi till Luleå ett antal dagar i veckan. Har hittills inte fått någon uppfattning
om avvikelserapporteringen att maten inte är okej. I Piteå så har man tidigt kommit fram
tillsammans med SOC att varje dag, året om, 2 gånger per dag, så kör man varm mat till
SÄBO. Skulle vi köra kyld mat till SÄBO i Piteå som vi gör till Luleå, så skulle det bli billigare.
Men då måste SOC göra som Luleå gör idag och det skulle bli en helt annan modell. Man kan
inte helt och fullt jämföra detta.
Vi snöröjer överallt och mäter snöbelastning på tak. Det är platt tak på SÄBO så vi försöker
verkligen att snöröja där. Det är givetvis tråkigt det som hände med Norrmalmia-taket, 2
dagar efter tak-raset där så var det egentligen Norrmalmias tur att få taken snöröjda.
Förargligt att det skulle hinna hända då Norrmalmias tak var på tur att skottas av.
Vecka 12 så kommer vi ha en särskild meny hela veckan. Eleverna på skolorna har själva valt
meny. Till de äldre har vi en mer anpassad meny. Nämnden brukar få kritik för det.

Signatur justerare
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Samhällsbyggnadsnämnden
Angelägenhet att få bort snö från kommunens gator och vägar. Under ett normalår så snöar
det 82 cm under januari månad, i år har det snöat en meter utöver det, 182 cm. Det har
varit en väldigt stor ansträngning. Då man jämför med andra kommuner så är Piteå duktiga
på det. Det har varit mellan 40–50 maskiner ute och snöröjt då det varit som mest.
Stora projekt på gång. Stadsdel öster. I anslutning till nytt SÄBO kommer det bli ett nytt
centrumområde. Det kommer bygga ihop sig med norra Pitholm så småningom. Ut mot
Renön och Nötön, nya vägar och så vidare. Ett stort jobb,
I anslutning till Christinaprojektet, så ingår hela kvarteret Rönnen. Norrmalmskolan och
Rönnskolan. Ett spännande bygge där Rawi och Lindbäcks är delaktiga.
30 % ökning på bygglov under pandemin. 733 bygglov har hanterats av handläggarna.
Arbete pågår runt Solanderskolan och området bakom Öjagården. Där vi också har behov av
äldreboende. Man håller på att tömma Myran som ligger mot gamla E4-an. Detta ger en
tydligare centrumbild av Öjebyn.
I Norrfjärden är det många stora fastighetsbolag och hyresvärdar som hör av sig och vill
bygga.
Programarbete pågår för hur det ska se ut mot Nördfjärden, vad man kan använda det till. Vi
har träffat 2 grupper, förskolebarn från Rönnens förskola och funktionsnedsatta.
Färdtjänsten har förts över till RKM från kommunen. Kostnad och hantering ligger nu under
samhällsbyggnads. Bedömningarna och utförande görs av RKM. Detta från januari 2021.
De nya parkerings-apparna började gälla från och med första februari. Allt testkördes veckan
innan och fungerade. Frågorna är nu av teknisk karaktär. Gått förvånansvärt smidigt. Tyvärr
så strulade tekniken.
Helena inflikar kring parkerings-apparna. Besvärligt hur det ska lösa sig för SOC leasingbilar.
Detta ställde till det då alla inte har en jobbtelefon. Vi får väl se hur det löser sig permanent.
Helena säger också att man har märkt skillnad i övergången till RKM. Det upptäcks på ÄC att
personer inte har färdtjänst att ta sig hem med, att man inte vet det i förväg. Kan inte åka
sjukresa på hemvägen.
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Kultur, park- och fritidsnämnden
Fotbollshallen kommer att ligga under snön och kommer repareras någon gång då snön är
borta. Man försöker sätta upp hinder där nu så inte folk är där och går eller kör skoter.
I övrigt så är isvägen på gång att skottas.
På grund av ett regeringsbeslut för att minska smittspridning så begränsades cuper och
matcher för dom över 15 år.
Det som har hänt kring Piteå 400 år är utställning kring industrihistoria, isskulpturer har
byggts på Rådhustorget. Väldigt mycket blir digitalt på grund av pandemin. 12 maj är Piteås
födelsedag, den blir nog digital. Vi lär oss mycket om detta nu då det blir digitalt.
SM genomförs nästa år. Om någon vecka så ska vi få veta vilka sporter det blir. Det vet vi
inte ännu.
Mycket står tyvärr stilla på grund av pandemin.

Kommunstyrelsen
Bokslutet för året är ett rekordresultat, 140 miljoner kronor. Engångsersättning från staten
har erhållits kopplat till pandemin. I stort sett alla förvaltningar förutom Socialförvaltningen
går med plus.
Börjat bokslutsarbetet, kommer upp till arbetsutskottet. Riktlinjer för budget tas i fullmäktige
i mitten på mars.
Avsätta 80 miljoner kronor för att betala framtidens pensioner. 79 miljoner kronor till
resultatutjämningsreserven, som vi kan använda om vi behöver det.
Återhållsamhet i kommunen. På 5 års sikt kommer kostnaden på äldreomsorg öka med 140
miljoner. Man är medvetna om omfördelningen som måste göras på något sätt. Återhållna
budgetar.
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Socialnämnden
Förvaltningen hade ett önskemål om att minska en plats på Öjagården för att få ett
mötesrum för personalen. Det blir nu 32 platser. Beslut tas i nämnden 24 februari.
Ekonomin är i stort fokus. Underskott på 37,5 miljoner kronor.
Jobbat hårt med bemanningsekonomi. Ekonomisk handlingsplan ska upp på nämnden
imorgon. Varje avdelning har fått en rimlig budget att hålla sig till. Arbete pågår.
Vi jobbar på med många olika frågor. Största underskottet är barn och familj.
Äldreomsorgslyftet pågår.
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§49
Övriga frågor
Brith Fäldt vill lämna en synpunkt att hon tycker det är bra nivå på diskussioner och frågor i
kommunala pensionärsrådet.
Helena Magnusson berättar att det är dags för äldreveckan i år och att det är avsatt 74 000
kr till äldreveckan 2021. Hon uppmanar till att börja fundera på vad man vill använda
pengarna till. Till exempel föreläsningar och olika aktiviteter.
Helena vill också lyfta kring statliga medel kopplat till ensamhet och förbättringar kopplat till
demens.

Mötet avslutas.
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