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1.0

Inledning
PiteåPanelen inbjöds den 24 maj till sitt andra dialogmöte.
Temat för kvällen är Vård, skola och omsorg enligt önskemål om frågor som panelen sagt
att ni vill diskutera.
Följande temaområden diskuteras under kvällen:
Barn och ungas hälsa
Äldreomsorg och Handikappomsorg
Förskola och skola
Kvällen startade med att Peter Roslund hälsade välkommen och därefter inledning av
- Maria Muller, Barn och utbildningschef
- Mikael Lekfalk, Socialchef
Vid varje station var det dialog bland deltagarna som styrde innehållet. Ordförande och
förvaltningschef för Barn och Utbildning, Socialtjänst och Kommunstyrelse fungerade
som samtalsledarare vid varje station med uppgift att inleda diskussionen, dokumentera,
samt svara på frågor vid behov.

Diskussionsfrågor var bland annat;
Äldre- och handikappomsorg
• Hur kan frivillig verksamhet kunna bidra till utvecklingen av äldreomsorgen?
• Hur ser den framtida äldreomsorgen avseende boendeformer och stöd i det egna
hemmet
• Hur kan brukarnas inflytande öka?
• Vilka boendeformer för funktionshindrade kommer att efterfrågas i framtiden?
• Vilka insatser kommer personer med funktionshinder vilja ha i framtiden?
• Hur kan vi stimulera utveckling av arbete och sysselsättning för personer med
funktionshinder?
Barn och ungas hälsa
• Vad tycker ungdomar är viktiga faktorer för att må bra i livet?
• Hur kan hem, skola och samhälle tillsammans skapa goda förutsättningar för våra
unga när det gäller deras hälsa?
• Hur kan vi öka de ungas inflytande?
Förskola och skola
• Vad är god pedagogisk kvalitet inom förskolan?
• Vad behöver våra skolor i Piteå bli bättre på för att få fler elever att lyckas? Hur kan
samhälle/ hemmet bidra/ medverka?
• På vilket sätt kan föräldrainflytandet öka?

2.0

Svarsfrekvens

Datum för mötet delgavs panelen vid frågeomgången i början av april.
Det var 20 personer (13 %) av panelen som hörsammade inbjudan och deltog i mötet.
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3.0

Resultat av PitePanelens dialogmöte
	
  

Äldre- och handikappomsorg
Äldreomsorg
Diskussionerna under kvällen handlade om
• Parboende – något som Piteå Kommun löser på ett bra sätt
• Frivillig verksamhet kan vara ett bra sätt för att skapa ”guldkant” i tillvaron. Det finns
människor som vill engagera sig.
• Hur når socialtjänsten de som behöver hjälp? Uppsökande verksamhet främst bland
äldre (80 år och äldre) sker, signaler av anhöriga och vänner är också vanligt.
• Vikten av att informera om de insatser som finns påtalades, t.ex. ledsagarservice är
inte så känt.
• Bemanning diskuterades
• Framtidens äldreomsorg kan genom ökat antal äldre innebära svårigheter såväl för
bemanning och finansiering.
• Anhörigstöd är viktigt och ska stimuleras
• Alla som jobbar inom äldreboenden och hemtjänst borde ha namnbrickor
• När det gäller Lagen Om Valfrihet (LOV) finns inte något beslut i Piteå
Omsorg om funktionshindrade
• Tillgänglighetsfrågan måste aktualiseras – vad är kommunens plan för ökad
tillgänglighet?
Inflytande
• Olika råd finns för kollektivt inflytande
• Individuell plan för alla brukare finns och innehåller många kvalitativa insatser.
Viktigt att det framgår hur insatsen ska ske, bemötande, kontinuitet i insatser samt
vikten av att det inte är så många olika personer som möter den äldre.
• Vikten av att informera om de insatser och andra möjligheter som föreningar
genomför påtalades – information till nyinflyttade.

Barn och ungas hälsa
Diskussionerna under kvällen handlade om
- Flickors ohälsa i Piteå
- Droger - användande av droger ökar
- Mötesplatser/ungdomsgårdar - Ungdomar behöver– någonstans att träffas
Och slutade i
- Föräldrarollen - Som förälder måsta man våga och kunna vara förälder. Många
behöver stöd i sin föräldraroll. Kan kommunen stödja föräldrarna genom studiecirklar
t.ex. när barnen börjar högstadiet?
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Förskola och skola
Diskussionerna under kvällen handlade om
Förskola
- Barngruppernas storlek - Bemötandets betydelse – alla barn har rätt att bli sedda. Det
är viktigt att utgå från varje barns lärostil – detta fungerar oavsett små och stora
enheter, det viktiga är hög personaltäthet och tillgång till utbildad personal.
- Värna byarnas förskolor
- 15- timmarsregelns nackdelar – En utvärdering kommer att ske via förskoleråden
under september
- Större genomslag behövs när det gäller nya rön för skolan genom kompetensutveckling – idag finns exempelvis stora brister i ”skriftliga omdömen”
- Inflytandet i förskolan sker genom daglig direktkontakt med personalen
Samverkan förskola - skola
- Förskolan upplevs bättre än skolan på att se varje enskilt barn och dess sätt att lära,
därför behövs ökad och bättre samverkan mellan förskola och skola. Skolan har
mycket att lära av skolan.
Skola
- Inflytande kräver ansvar även från föräldrarna. Föräldra- och skolråd kräver
engagemang. Kommunen ger möjligheter att delta – den enskilde måste engagera sig.
- Viktigt att se den enskilde individen, men samtidigt ta hänsyn till hela gruppen, och
allas rätt att ”nå målen”. Barnen måste lära sig att de befinner sig i ett sammanhang
med andra individer.
- Viktigt med bra lärare med god pedagogik – som kan vara ledare i klassrummet.
- Viktigt att barnen får kunskap och att de lär sig i skolan. Uppmuntra barnen att vara
”duktiga” genom att ha förväntningar på dem.
- Hög personaltäthet är viktigt i skolan
- Det ska vara lustfyllt att lära
- Värna om byaskolorna
- Allas ansvar i samhället att tala om när något är fel.

4.0

Avslutning

Kommunchef Mats Berg avslutade mötet med att betona vikten av Pitebornas synpunkter och
förklarade att Piteåpanelens rapporter och resultat från andra medborgardialoger alltid utgör
en del av det beslutsunderlag som går vidare i beslutsprocesserna.
Förvaltningschefer och ordförande från socialtjänst och Barn och utbildning som vanligtvis
möter brukare och anhöriga inom respektive verksamhet tycker att det var stimulerande att
möta medborgarperspektivet – och deltar gärna på fler sådana möten.
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