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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2016-06-08 
Plats och tid: Stadshuset, kommunstyrelsesalen kl 13.00- 16.10 
 
Beslutande: Inge Andersson, ordförande 
  Alf Sundqvist PRO 
  Karin Liljestrand SKPF 
  Åsa Nilsson SKPF 
  Per-Ulf Sandström SPRF 

Siri Åström Vision pensionärerna 
Siv Nilsson SPRF   
Bertil Lundström SPF 
Vanja Berglund PRO 
Inger Edman Nilsson PRO  

     
Ersättare  Hans Pettersson SPRF 

Gösta Lindmark PRO 
Birgit Blombäck SPF 
Gertrud Carlsson SKPF 
Maj-Britt Strand SKPF 
Ulla Röding SPRF 
Ingegerd Jaako Vision pensionärerna 

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 

Glenn Blom, miljö- och byggnämnden  
Ingemar Karlsson, tekniska utskottet 
Arne Pettersson, överförmyndarnämnden  

 
Övriga närvarande:  Lena-Marie Johansson, socialförvaltningen 
 Daniel Bergh, kommunledningsförvaltningen, sekreterare 
    
Justerare:  Bertil Lundström 
 

§ 1 Justerare 
 
Bertil Lundström utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren 
 

§ 2 Genomgång av föregående protokoll / kommunchefens rapport 
 
Delgivning av föregående protokoll från Pensionärsrådet och kommunchefens rapport. 
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Bertil Lundström förtydligar att han har sagt att gatuavgift finns i andra kommuner, men 
inte i Boden.  
 
Siv Nilsson påtalar att Catharina Liljeholm vid det förra mötet bekräftade att det finns 
för lite rehabiliteringsinsatser inom äldreomsorgen.  
 

§ 3 Frågor under behandling 
 
Genomfartstrafiken på Lindex-parkeringen 
 
Lars Andersson är kommunens representant i den samfällighetsförening som äger 
fastigheten. Lars Andersson meddelar att föreningen arbetar med att bygga om 
parkeringen och att det finns ett förslag som innebär att genomfartstrafiken stängs av. 
Lars Andersson kommer att ta upp frågan vid föreningens årsstämma den 15 juni. 
 
Siv Nilsson säger att det kommer öppna en Bed and Breakfast i gamla kommunhuset, 
vilket kommer att leda till ytterligare ökad trafik.  
 
Kan kommunen ålägga en fastighetsägare att åtgärda att vatten från hängrännor komma 
på trottoaren? 
 
Ingemar Karlsson kommer att ta fram ett skriftligt svar som skickas ut med protokollet.  
 

§ 4 Socialförvaltning 
 
Remo Age Helena Samuelsson 
 
RemoAge är ett EU-finansierat projekt som antar utmaningen att hitta nya arbetssätt 
som stöds av digitala verktyg. Syftet med RemoAge är att göra det möjligt för personer 
med demenssjukdom och/eller multisjuka äldre i glest befolkade områden i norra 
Europa  att bo kvar i sina hem. Projektledare är Landstinget och Norrbottens 
kommuner. Projektet löper till 2018. 
 
Exempel på digitala tjänster i vård och omsorg, bildtelefoner, tolktjänster, anhörigsstöd 
på distans, e-hemtjänst tillsyn via kamera, olika sorters robotar, matrobot, sensorer, 
dörrlarm, fallarm, digitala trygghetslarm. Olika sorters kognitiva stöd.  
 
Bertil Lundström frågar om larmen bara fungerar inomhus. Många vågar inte gå ut på 
sommaren utan larm. Helena Samuelsson svarar att Övertorneå kommunen prövar inom 
Remo Age-projektet att införa gps-klocka. Boden kan ta del av deras erfarenheter.  
 
Kommunen har fem kameror under testperioden och socialförvaltningen väljer bland 
dem som har nattpatrull och som klarar sig utan ett fysiskt besök. Kameran är ett 
frivilligt komplement till nattpatrullen.  
 
Siv Nilsson säger att erfarenheterna är positiva från Haparanda som har provat kamera. 
Det bästa är att kunderna får en mer ostörd nattsömn.  
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Helena Samuelsson säger att kameran är på under 30 sekunder i en tidsram som man 
har kommit överens om med brukaren. Om ingen finns i sängen tittar man igen efter en 
stund. Man kommer överens med brukaren om vad man ska göra om ingen finns där, till 
exempel kan nattpatrullen ringa eller komma på besök.  

 
Helena Samuelsson visar tre filmer som visar nattillsyn via kamera, samordnad 
individuell plan (SIP) samt anhörigstöd på distans.  
 
Siv Nilsson säger att det vore bra att komma igång med samordnad individuell plan. Siv 
undrar om man har kommit igång med att ge en fast vårdkontakt till multisjuka. 
Catharina Liljeholm säger att hälsocentralerna har bekymmer. Hälsocentralen skulle 
önska att det ligger på sköterskorna, men det måste vara en läkare. 40 procent av 
läkartjänsterna på hälsocentralerna är vakanta.  
 
Vanja Berglund undrar hur kameratillsynen fungerar i byarna. Helena Samuelsson säger 
att man har testat att ha tillsynen i Karungi i Haparanda. I Boden har vi god täckning av 
överallt. Av 600 trygghetslarm så har kommunen installerat en antenn. 
 
Helena Samuelsson kommer gärna ut till föreningarnas medlemsmöten och berättar.  
 
Bertil Lundström vad kostar det att ha bärbara digitala larm. Helena Samuelsson säger 
att det finns på marknaden från 100 kronor till flera tusen kronor per månad. Det svåra 
är inte produkterna, utan larmorganisationen. Beatrice Öman säger att GPS-larm finns, 
men de används idag av anhöriga som mottagare.  
 
Catharina Liljeholm, utvärdering av hemsjukvården 
 
Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner (tidigare Kommunförbundet 
Norrbotten) har gjort en utvärdering av överförandet av hemsjukvården från 
landstinget till kommunerna. Rapporten heter Är vi på rätt väg. Den innehåller ingen 
utvärdering av ekonomiska konsekvenser.  
 
Flertalet av dem som har svarat på enkäter och blivit intervjuade är nöjda. Det har varit 
bra att inte bli hänvisade till flera ställen och inte behövs söka hälsocentralen. Vissa 
tyckte att kommunen ska sköta vägar, avlopp och vatten, men inte hemsjukvård.  
 
Medarbetarna säger att det har varit många diskussioner men att det mesta har löst sig. 
Alla är överens om att det är viktigt att samverka.  
 
Många tycker att definitionen av hemsjukvårdspatient är oklar. Vad menas med 
tröskelprincipen? 
 
Siv Nilsson säger att man på hälsocentralerna tycker att det är besvärligt att inte ha nära 
till distriktssköterskorna. Kommunen sköterskor kan tycka att det är svårt att få kontakt 
med läkarna.  
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Huvudsakliga reslutat från utvärderingen är bland annat att informationsöverföringen 
behöver utvecklas. Arbetet med samordnad individuell planering (SIP) behöver 
utvecklas och  ses över. Det görs vårdplanering görs i mycket begränsad omfattning 
genom SIP. Tillgängligheten uppfattas som god förutom i förhållande till läkare. Det 
finns  indikationer att kommunerna är mer nöjda än landstinget. 
 
Catharina Liljeholm säger att kommunerna uppfattar att det finns tre huvudmän, 
slutenvården, hälsocentralerna och kommunerna.  
 
Siv Nilsson hoppas att det inte dröjer för länge tills patienten har en enda journal, vilket 
skulle undvika mycket dubbelarbete. Tidigare fanns ett bra samarbete mellan 
Landstinget och Bodens kommun där kommunen fick ett titthål i landstingets system 
VAS.  
 
Per-Ulf Sandström säger att det är märkligt att ha ett system där den ena parten sitter på 
beslutspotensen och den andra bara får ta emot. Hittills har reformen stora brister.  
 
Inge Andersson undrar hur ser det ut i övriga landet, t ex Stockholm. Catharina Liljeholm 
säger att kommunerna inte har övertagit hemsjukvården i Stockholm. 
 
Lotta Julnes och Catharina Liljeholm, öppna jämförelser inom äldreomsorgen 
 
Lotta Julnes jobbar med verksamhetsutveckling på socialförvaltningen. Hon redovisar 
resultat för Bodens kommun i Socialstyrelsens undersökning om Öppna jämförelser för 
äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Socialstyrelsen skickar varje år ut en enkät till personer över 65 år som har en 
hemtjänstinsats på minst två timmar i veckan eller bor på äldreboenden.  
 
Inge Andersson noterar att det är höga betyg för hemtjänsten när det gäller att 
personalen kommer i tid och har tillräcklig tid för arbetet.  
 
Beatrice Öman: När det gäller äldreboendena måste man titta på enhetsnivå, eftersom 
det kan finnas stora skillnader mellan olika boenden.  
 
Lotta Julnes säger att socialförvaltningen kommer att arbetar vidare med vissa 
kvalitetsmått. Förvaltningen arbetar med att utveckla med systematiskt 
förbättringsarbete och att utveckla brukarråden.  
 
Per-Ulf Sandström konstaterar att hemtjänsten får bättre betyg än äldreboendena. 
Äldreboendena visar en förbättring över tid, medan hemtjänsten inte hade förbättrat sig 
på någon punkt sedan 2013. Bägge grupperna säger att deras möjligheter att påverka är 
låg. Hur ser fördelningen ut mellan den kommunala hemtjänsten och de privata 
utförare? 
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Lotta Julnes säger att hemtjänsten har valt ut hur de lyssnar på brukarnas önskemål som 
ett utvecklingsområde. Catharina Liljeholm säger att man trycker på att göra en 
genomförandeplan hos kunden. 
 
Lotta Julnes säger att det är ganska stor spridning i både svarsfrekvens och resultat  
mellan olika verksamheter.  
 
Siv Nilsson undrar om man har kommit med igång med brukarråd i alla 
hemtjänstgrupper? Catharina Liljeholm säger att det ska ha kommit i gång.  
 
Siv Nilsson säger att det behövs satsningar på aktiviteter. Det är viktigt ur 
arbetsmiljösynpunkt att omsorgspersonalen också får göra aktiviteter med brukarna. 
Aktiviteterna ska inte bara göras av folk utifrån.  
 
Catharina Liljeholm säger att det har ett värde att de som har varit med brukarna får 
vara med till livets slut.  
 
Bertil Lundström säger att utgiftsposterna för LSS verkar bli tre gånger högre än 
beräknat i riket. Hur ser det ut i Boden? Catharina Liljeholm säger att vi i Boden har vi 
fått ett ökat antal som har beviljats gruppbostad.  

Bertil Lundström tar vidare upp att det vid årsskiftet var 298 i länet som beviljats 
särskilt boende men inte fått det. Catharina L säger att Bodens kommun ligger bra till 
och kan verkställa sina beslut inom skälig tid (tre månader). Beatrice Öman säger att 
Bodens kommun är på plats 26 i riket när det gäller tillgång till äldreboenden. Boden är 
bra på att tillgodose önskemål om ett visst boende.  
 
Beatrice Öman har varit på Aleris boende för ensamkommande barn öppet hus.  Boendet 
har en bra verksamhet. 
 
Staffan Eklund, Kfu-förvaltningen 
 
Det finns inga särskilda bidrag för någon förening. Det finns vissa föreningar som har 
uppfattat regelverket som att det inte går att söka kulturstöd om man inte är 
kulturförening. Förvaltningen kommer att lämna förslag till nämnden om att ändra den 
skrivningen. Pensionärsföreningar kan ansöka om bidrag till exempelvis musikaftnar 
och aktivitetslokaler.  
 
Förut har man kunnat söka när som helst under året. Nu gäller att ansökan om 
kulturstöd ska lämnas in senast 18 december året före. För övriga ansökningar gäller 
den 18 mars som sista dag.  
 
Kfu-förvaltningen fördelar de tillgängliga medlen bland de föreningar som har sökt. För 
2016 finns inga ytterligare föreningsbidrag utan allt är utdelat.  
 
Gösta Lindmark: PRO Harads har i 15 eller 16 år haft ett bidrag på 20 000 kronor per år 
tills ett nytt beslut skulle tas. Om kostnaden blev högre fick föreningen ansöka om 
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hyresbidrag. Föreningen har ansökt om bidrag på 20 000 kronor plus 8 000 i 
kulturbidrag. De har fått kulturbidrag. PRO Harads har kostnader för lokaler som inte 
PRO Boden har.  
 
Ingemar Karlsson säger att Harads PRO-förening och hembygdsförening tog över en 
fastighet som har driftkostnader på nästan 50 000 kronor. Beslutet om bidrag gäller tills 
vidare enligt ett delegationsbeslut från dåvarande kultur och fritidschefen Leif 
Nordström och det har inte kommit något beslut om att stödet upphör.  
 
Staffan Eklund kommer att träffa företrädare för PRO Harads för att titta på den här 
frågan.  
 
Staffan Eklund har sett i räkenskaperna att det är bra nyttjande i Å-center och 
Björksalen av pensionärsföreningarna. Staffan säger att det finns en vävstuga och liten 
slöjdlokal i Björken. Lokalen får bara användas tre dagar i veckan. Inge Andersson säger 
att det är Björkens kamratförening som hanterar lokalen, vilket kan vara en kvarleva 
från att Björken var ett serviceboende. Staffan Eklund tar med sig frågan om 
slöjdlokalen i Björken.  

 
§ 5 Information från styrelser och nämnder 
 
Kommunledningen, Inge Andersson 
 
Kommunstyrelsen sammanträder på måndag. Den kommer att behandla revideringen av 
den strategiska planen och budgeten. Det är en offensiv budget med investeringar, 40 
miljoner kronor per år i fastighetsunderhåll de kommande åren. Underhållet har varit 
eftersatt under ett antal år, bland annat när det gäller skolorna. Investeringsmedel läggs 
på va-nätet, bland annat Kusön / Kusån-området.  
 
Vi väntar på slutet av anläggningsutredningen för att kunna prioritera investeringar. 
Ridhuset ligger först. Ishallen kostar 45 miljoner kronor att renovera. Det förs en 
diskussion om det är värt att renovera hallen eller bättre att bygga en ny hall. 
 
Kommunen har beslutat att bygga ett nytt äldreboende. Vi behöver få fram en tydligare 
kostnadsberäkning innan vi lägger in summan i budgeten. Kommunen ska bygga två nya 
gruppbostäder med sju respektive fjorton platser. Sex nya klassrum på Mårängsskolan. 
Förprojektering pågår om den utbyggnaden. 
 
I förra veckan bokades alla drygt 40 nya tomter i Sävast på en och en halv timma. Nu 
pågår planering av vatten och avlopp.  
 
Förskolor byggs om och ut på framförallt Prästholmen.  
 
Det finns behov att förbättra kommunens gator. Totala investeringsbudgeten de 
kommande åren är närmare 200 miljoner kronor per år, inklusive VA-nätet.  
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I övrigt satsar kommunen på arbetskläder inom socialnämnden (4 miljoner kronor) Det 
generella besparingskravet på 0,8 procent skjuts fram ett år.  Det görs en satsning på 
aktiviteter för lovaktiviteter för barn.  
 
Kommunala rådet för funktionsnedsatta har gjort en framställan om att anställa en 
person som tillgänglighetssamordnare. Kommunen kommer att inrätta en ny tjänst som 
är tillgänglig för rådet för trygghet och hälsa.  
 
Pensionärsrådet hade önskemål om fria bussresor för pensionärer. I planen får tekniska 
förvaltningen i uppdrag att se över biljettsystemet i stort och att kanske under vissa 
tider har gratis för pensionärer. Det här kommer att utredas.  
 
Beatrice Öman: Planeringsförutsättningarna har blivit mycket mer konkreta och 
beskrivande. Hon rekommenderar att läsa planeringsförutsättningarna i den strategiska 
planen.  
 
Inge Andersson och Mats Berg har idag träffat Yvonne Stålnacke och kommunchefen 
från Luleå och pratat om hur vi kan konkretisera samarbetet mellan Luleå och Boden. 
Det pågår samarbete på olika områden. De är överens om att ta fram en 
avsiktsförklaring som ska behandlas av de bägge kommunernas kommunfullmäktige. 
Kommunerna kommer att avsätta gemensamma resurser.  Ämnen som berörs är 
infrastruktur och fjärrvärme, elladdstolpar , kompetensförsörjning av socionomer, 
socialjour, samt avfalls- och deponiverksamhet 
 
Per-Ulf Sandström säger att pensionärsföreningarna har som stående begäran om att få 
ett driftbidrag till föreningarna. Det vore ett värdefullt stöd för föreningarna och ett sätt 
för kommunen att visa uppskattning för de insatser som kommunen gör.  
 
Vanja Berglund: PRO och SPRF har haft en gemensam träff. Föreningarna kommer att 
samarbeta mer. Föreningarna vill ta del av kommunen är i utveckling.  
 
Inge Andersson: Kommunledningen hade förra måndagen ett möte med bankerna om 
kontanthantering. Det går på Handelsbanken om man är kund där. Bankerna säger att 
det krävs stora investeringar för insättningsautomater.  
 
Överförmyndarnämnden, Arne Pettersson 
 
Det pågår förhandlingar i tingsrätten mot en förvaltare som åtalats i elva fall.  
 
En ny medarbetare har börjat som handläggare vid överförmyndarexpeditionen den 7 
juni.  
 
Per-Ulf Sandström: Överförmyndarnämndens främsta uppgift är granska gode män och 
förvaltare och det ligger i uppdragets natur att polisanmäla oegentligheter.  Arne 
Pettersson: SKL har haft uppfattningen att den nya gode mannen och förvaltare bör göra 
polisanmälan om det behövs. 
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Fastighetsnämnden, Glenn Blom 
 
Glenn Blom rapporterar från fastighetsnämndens senaste möte. Det finns intressenter 
som vill köpa Snabelhuset.  
 
I morgon den 9 juni ska fastighetsnämnden ha möte med rådet för funktionsnedsatta 
där vissa frågor kommer att tas upp.  
 
Miljö- och byggnämnden, Glenn Blom 
 
Nästa möte med nämnden är den 21 juni. 44 tomter har sålts i Sävast. Av dessa har 27 
sålts till köpare som inte från Boden.  
 
På förra mötet fanns en fråga om långa tider från miljö- och byggnämnden att åtgärda 
brister. Glenn Blom säger att tiden beror bland annat på digniteten av ärendet.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har anställt 3-4 personer som inventerar enskilda 
avfallsanläggningar. 
 
Per-Ulf Sandström tar upp frågan om tomter med övergivna bilar på. Per-Ulf känner till 
en tomt i stan där det har stått bilar i fyra-fem år och där gräset inte klipps på en hel 
sommar. Glenn Blom säger att det är bra om det kommer in en anmälan. Glenn tar Per-
Ulfs fråga med sig.  
 
Tekniska utskottet, Ingemar Karlsson 
 
Parkarbetena pågår i vanlig utsträckning. Beläggning av gator har påbörjats inne i 
tätorten. 
 
De två största frågorna är projektering för ökat uttag av vatten och projektering av 
avlopp i Kusån/Kusön.  
 
Bertil Lundström undrar om det går att ändra hastighetsbegränsningen förbi skolor till 
50 under sommaren.  
 
 
 Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
Bertil Lundström, justerare 


