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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2018-02-14 
Plats och tid: Kommunstyrelsesalen 13.00 – 16.25 
 
Närvarande: Inge Andersson 
  Karin Liljestrand SKPF 
  Vanja Berglund PRO     

Åsa Nilsson SKPF 
  Siri Åström Vision pensionärerna 

Siv Nilsson SPRF 
Bertil Lundström SPF 
Inger Edman Nilsson PRO 
Mona Ahlström SPRF 
Britt-Marie Blomqvist PRO 
Gösta Lindmark PRO    
Maj-Britt Strand SKPF 
Ulla Röding SPRF 
 

Kommunföreträdare Béatrice Öman, socialnämnden 
  Arne Pettersson, överförmyndarnämnden 

Michael Engström, tekniska utskottet 
 Lars Nilsson, miljö- och byggnämnden  
 
Övriga närvarande: Daniel Bergh, kommunjurist, kommunledningskontoret 
 Patrik Lindahl, kommunstrateg, kommunledningskontoret  
 Lena-Marie Johansson, anhörigkonsulent, socialförvaltningen 
 Siv Stålnacke, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 

socialförvaltningen 
 Sara Chlot, samhällsbyggnadskontoret, klf  
 Ellinor Isaksson Larsson och Carina Botmar, tekniska 

förvaltningen 
 Kent Isaksson, polisen 
 Tommy Lindvall, räddnings- och säkerhetsförvaltningen 
 
Justerare:  Inger Edman Nilsson  
 
§ 1 Dagordning fastställdes 
Rådet fastställde dagordningen för mötet, tillsammans med följande övriga frågor 
 

• Tillgänglighet vid badet Nordpoolen (Siv Nilsson) 
• Parkeringsplatser vid äldreboendena (Siv Nilsson) 
• Kommunens stöd till egenvård (Karin Liljestrand) 
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• Användningen av ordet brukare (Bertil Lundström) 
• Personalsituationen vid socialförvaltningen till sommaren (Inger Edman Nilsson) 

 
§ 2 Justerare 
Inger Edman Nilsson valdes till justerare av protokollet. 
 
§ 3 Genomgång av föregående protokoll / delgivningar/ 
kommunchefens rapport 
Ansvaret för driften av utrustningen i samlingslokalen i Å-center 
Inge Andersson säger att problemet med ansvaret ännu inte är löst. Det finns problem 
även i Stadshuset, där det saknas någon typ av drifttekniker eller servicefunktion. Mona 
Ahlström säger att det även handlar om bord och stolar, knivar och gafflar. Det är brist 
på porslin och brist på bord. Det finns trasiga bord och stolar. Hela köksutrustningen 
behöver kompletteras. Frågan tas vidare till kommande möte. 
 
Inbjudan till möte inför den strategiska planen 
Representanter för råden i kommunen har fått inbjudan till möte inför strategisk plan. 
Mötet är den 8 mars kl 17.30 på plan A4 i Stadshuset.  Inbjudan har för Pensionärsrådets 
del skickats till Per-Ulf Sandström och Vanja Berglund. 
 
Kommunchefens rapport 
Kommunchefens senaste rapport delgavs rådet.  
 
§ 4 Hur fungerar arbetet med samordnad individuell plan (SIP) 
Siv Stålnacke är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Att vara MAS innebär att hon 
ansvarar för att det finns rutiner och att personalen kan lagar. En viktig fråga är 
patientsäkerhet. Alla som har insatser inom socialförvaltningen har rätt till en god  
omsorg.  
 
Bertil Lundström har ställt en fråga om morfinplåster. Bertil har läst uppgifter från 
Yngve Gustafsson om att användningen av vissa plåster har ökat. 
Karin Liljestrand säger att hon sitter i Socialstyrelsens äldreråd. De har gjort en 
utredning om morfinplåster som kommer att presenteras den 23 februari.  
 
Siv Stålnacke säger att enligt sjuksköterskorna finns 350 brukare vid särskilda boenden. 
Av dessa har 31 stycken morfinplåster av två olika sorter. Plåstren ger en stark 
smärtlindring. En fördel är att plåstren ger en jämn tillförsel och de används när man 
har en långvarig svår smärta. Plåstren används ofta vid palliativ omsorg, där man ska 
sträva efter att den som är döende ska få symptomlindring.  
 
Siv Nilsson frågar hur det fungerar med läkemedelsgenomgångar. Siv Stålnacke säger att 
det fungerar utmärkt på särskilda boenden. Inom hemsjukvården är det lite svårare. 
Lagen säger att man ska få en årlig läkemedelsgenomgång.  
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Bertil Lundström säger att en läkemedelsgenomgång på hälsocentralen kostar på 200 
kronor.  
 
Siv Stålnacke säger att det finns lagstiftning om samordnade individuella planer (SIP) 
sedan 2010. En SIP blir aktuell när flera huvudmän är inblandade. Syftet är att den 
enskilde ska få vård och omsorg på sina villkor. Det ska gå så fort som möjligt att få sina 
insatser bedömda. En samordnad individuell plan kräver ett samtycke från den enskilde. 
Ibland kan den enskilde inte ge sitt samtycke. Då får man gör en menprövning och 
bedöma om det går att genomföra en samordnad individuell plan. 
 
Inskrivningsskedet innebär alltid vårdkontakt via hälsocentralerna, oftast läkare. 
Ansvarig vårdkontakt kallar därefter alla som bedöms nödvändiga till 
möte/vårdplanering. Samordning är något mycket  viktigt. Närstående har en viktig 
funktion, men det är samtidigt brukarens behov som ska vara styrande. Det finns 
exempel på ärenden där anhöriga har tagit över för mycket,  det är då extra viktigt att 
lyssna in från brukare. 
 
Siv S: vi har i organisationerna ett ansvar att bjuda in de som har kompetens och 
kunskap så att vi får ut denna kunskap hos våra medlemmar.  
Egenvård: när en hälso- och sjukvårdsåtgärd bedöms kunna utföras av personen själv 
eller anhörig, eller exempelvis hemtjänst. Legitimerad läkare, sjuksk. Fysioterapeut eller 
sjukgymnast gör bedömningen. Det ska alltid finnas datum för uppföljning. Efter detta 
intyg är utfärdat upphör hälso- och sjukvårdsansvaret. Då kan det inte bli vårdskada.  
 
Karin L: Det ska göras en revidering av föreskrifter av Socialstyrelsen. Har Bodens 
kommun svarat på enkäten som skickats med anledning av detta? (förebyggande vård). 
Viktigt att man svarar på enkäter. Siv är osäker på om detta är gjort, och avser 
undersöka detta. 
 
Om man inte är nöjd, hur känner man till att kommunen är ansluten till patientnämnden 
och hur man kan lämna synpunkter/något man vill påtala?  
Siv Stålnacke: Det finns en ny lag när det gäller klagomål och synpunkter: I första hand 
ska man vända sig till den enhet där man är missnöjd. Alternativt till patientnämnden. 
Då ska vi se till att den som lämnat klagomål så snart som möjligt ska få svar. Lagen 
gäller hälso- och sjukvård. Vi funderar just nu på hur vi kan ha en enklare och bättre 
hantering där vi samlar ihop allt på ett ställe och sedan snabbare delar ut till rätt enhet. 
 
§ 5 Inbjudan till dialogvandring i Bodens centrum den 15 mars  
Sara Chlot arbetar på samhällsbyggnadskontoret och berättar att kommunen ska hålla 
en dialogvandring den 15 mars tillsammans med företrädare för de olika råden. 
Vandringen är del av arbetet  med den fördjupade översiktsplanen. Arbetet är nu inne i 
en program- och dialogfas. Till hösten kommer en samrådsfas med ett planförslag. Den 
fördjupade översiktsplanen kommer att ställas under våren 2019 och antas under 
hösten 2019. 

Under dialogvandringarna vill kommunen få så mycket input som möjligt inom fyra 
olika områden; Att mötas, agera och handla. Grönt och skönt. Att leva och bo. Att resa 
och färdas.  
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Dialogvandringen börjar kl 18.00 med samling i Stadshuset. Deltagarna delas in i fyra 
grupp med en som leder och en som dokumenterar i varje grupp. Vandringen kommer 
att vara i närheten av Stadshuset och göra fyra stopp, i Stadsparken, vid Kungsbron vid 
Medborgarplatsen och slutligen samling vid bussfickan för att deltagarna ska prata om 
busstrafik. Därefter samlas alla i kommunstyrelsesalen. 

 
§ 6 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänsten mm, Ellinor Isaksson 
Larsson, Carina Botmar från tekniska förvaltningen 
Ellinor Isaksson Larsson, trafikingenjör vid tekniska förvaltningen, berättar att 
kommunen ska ta fram ett trafikförsörjningsprogram. Programmet ska ange 
omfattningen av färdtjänsttrafiken och prissättningen. I programmet ska finnas en 
nuläges- och behovsanalys, vision och värdegrund samt långsiktiga mål. Samråd om 
programmet ska ske med berörda parter, såsom Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
(RKM), Region Norrbotten, Rådet för funktionsnedsatta, Pensionärsrådet, 
brukarorganisationerna samt PRO och SPF. 

Britt-Marie Blomkvist frågar hur många fordon för handikapptransport som 
färdtjänsten har tillgång till. Ellinor Isaksson Larsson svarar att Sverigetaxi har en stor 
vagnpark. De utför även sjukresor till regionen och flygtaxi. Det har inte kommit 
indikationer om att det finns brist på handikapptransporter.  B-M Blomkvist säger att 
man måste beställa flera dagar i förväg. Ellinor säger att de tar med sig den frågan.  
 
Bertil Lundström undrar var färdtjänsthandläggarna sitter. Ellinor Isaksson Larsson 
säger att handläggarna sitter på Kungsgatan 49. Carina Botmar säger att man kan ringa 
för att ansöka om färdtjänst. Handläggarna ber om läkarintyg och bokar därefter tid för 
ett hembesök.  
 
Karin Liljestrand frågar om det finns kameraövervakning i stan. Ellinor Isaksson Larsson 
säger att det inte finns och att det krävs tillstånd för övervakning. Det finns inga 
kameror på offentliga platser i Boden. 
 
§ 7 Aktivitetsstöd till pensionärsföreningar  
Alf Wennskog från kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen säger att kommunen har 
infört ett nytt  föreningsstöd för pensionärsföreningar. Stödet är totalt 200 000 kronor 
per år, varav 25 procent betalas ut som ett fast stöd baserat på aktiviteter. Resten är en 
rörlig del som baseras på antalet deltagare. Det är första året som stödet finns. Det  
kommer att utvärderas under det fjärde kvartalet i år tillsammans med 
pensionärsföreningarna.  
 
Karin Liljestrand säger att deras förening  har begärt en förändring av aktivitetsstödet. 
Intentionen har varit ett stöd baserat på antalet medlemmar i föreningen, inte antalet 
deltagare vid aktiviteter. Karin undrar om det har skett något samråd innan regelverket 
beslutades? Kommer det nya att påverka andra stöd, t ex hyresbidraget? 
 
Alf Wennskog säger att hyresbidraget inte påverkas av det nya aktivitetsstödet. Det är 
stor skillnad på organisationerna i medlemsantal. För att få en rättvis fördelning finns 
både en fast och en rörlig del utifrån hur mycket aktiviteter man har. Om man har 
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mycket aktiviteter får man också mer kostnader. Inge Andersson säger att det kan 
jämföras med LOK-stödet för ungdomar som också bygger på hur många som deltar i 
aktiviteter. 
 
Siri Åström frågar om alla pensionärsföreningarna är inräknade? Alf Wennskog säger att 
man ska vara ansluten till någon av riksorganisationerna. 
 
Mona Ahlström frågar om det krävs att man noterar namn, personnummer och telefon 
till alla som är med. Alf Wennskog säger att förvaltningen just nu tar fram listor där man 
vill ha deltagarnas namn och markering av vilka aktiviteter som personerna deltagit i. 
 
Mona Ahlström och Britt-Marie Blomkvist tar upp att de ibland har deltagare vid 
aktiviteterna som inte är medlemmar av föreningarna. Alf Wennskog säger att 
kommunen inte kommer att kontrollera vilka av deltagarna som är medlemmar i 
föreningen. Det räcker att de som ansöker om bidraget är bidragsberättigad förening.  
 
Karin Liljestrand tycker att det förefaller bli en massa onödig administration både för 
föreningarna och kommunen. Det skulle vara enklare att fördela bidraget efter antalet 
medlemmar i föreningen.  
 
Alf Wennskog säger att det kommer att skickas ut information till föreningarna och 
hållas ett informationsmöte om det aktivitetsstödet. 
 
§ 8 Tillsammans kan vi göra Boden tryggare. Kent Isaksson polisen 
och Tommy Lindvall säkerhetssamordnare  
Tommy Lindvall, säkerhetssamordnare vid räddnings- och säkerhetsförvaltningen, och 
Kent Isaksson, polisen, presenterar arbetet med medborgardialoger om trygghetsfrågor.  
 
Polis, kommun och medborgare skapar en gemensam lägesbild. Utifrån den görs en 
orsaksanalys. Det finns fem viktiga frågor att svara på : Vad är problemet? Var sker 
problemet? När sker problemet? Vem / vad orsakar problemet 
(gärningsperson/problemmakare)? Vem/vad drabbas av problemet? 
 
Utifrån lägesbilden görs en  aktivitetsplan. Hur ska vi göra så att bodensarna känner sig 
mer trygga, minska brottsligheten i ett visst område? 
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Följande punkter togs upp i Pensionärsrådet: 

Vad är problemet? 
Var sker 
problemet? 

När sker 
problemet? 

Vem/Vad orsakar 
problemet? 

Vem/Vad 
drabbas av 
problemet? 

Fortkörning Gamla 
Lulevägen 

Dagtid Flera fordon kör 
väldigt fort på 
50 sträckan 

Andra 
trafikanter 

Mopedkörning Tunga 
fordon 

Gågatan 
 

Tung trafik - 
Lunchtid. Moped 
dagtid fr ca 11-17 

Firmor och 
ungdomar 
 

Andra 
trafikanter 
mest 
gångtrafikanter 
och risk för 
skador på barn 
 

Otryggt område 
 

Sveafältet 
 

Hela dagen 
 

Brist på 
kommunikation, 
språkförbistring 
 

Boenden i 
området 
 

Permobilar 
 

Centrala delar 
av stan 
 

Dagtid 
 

En speciell 
individ som 
saknar respekt 
för andra 
 

Andra gående 
personer som 
stöter på 
individen 
 

Körning 
gångfartområden 

 

Centrala delar 
av stan 
 
 

Dagtid 
 

Bakom Lindex 
 

Alla som färdas 
på gångfarts-
området 
 

 
Tommy Lindvall säger att alla människor är brottsförebyggare. Kan man förebygga 
skoterstölder? De flesta stölder sker när skotrar står på släpvagnar. Bensinstationer kan 
kräva förskottsbetalning för att förebygga bensinstölder. Alla kan göra något för att 
förebygga brott.  
 
Inger Edman Nilsson tror att färre kvinnor blir utsatta eftersom många kvinnor inte 
vågar gå ut. Tommy Lindvall säger att det går att brottsförebygga genom att t ex vara fler 
när man går ut.  
 
Arne Pettersson säger att det inte är bra att oron ökar. Boden är tryggt – hur ofta sker 
till exempel överfall på pensionärer i Boden? 
 
Beatrice Öman säger att hon har bott i större städer och inte har känt sig otrygg. 
Sannolikheten att man ska drabbas är liten.  
 
Kent Isaksson tror att många känner sig otrygga i Boden för att det ofta är så tomt på 
stan på kvällen.  
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Tommy Lindvall säger att det görs en medborgarenkät varje höst. Värdet för trygghet 
stiger. Även värdet för att flytta till kommunen stiger. Alla måste känna att de är 
ambassadörer för trygghetsfrågorna.  
 
Inger Edman Nilsson säger att det är viktigt att skapa mötesplatser på kvällstid i 
centrum.  
 
§ 9 Information från styrelser och nämnder 
Kommunstyrelsen  
Inge Andersson säger att den nya Medborgarservice nu har öppnat i gamla nämndsalen. 
Medborgarservice ska ge kommunens medborgare en bättre service och det finns även 
ett syfte att förbättra säkerheten i Stadshuset. Bodens kommun har idag öppna dörrar in 
till Stadshuset, vilket inte är så vanligt längre.  
 
Det första spadtaget har tagits till det nya äldreboendet på Björknäsområdet. Det 
kommer att bli 14 avdelningar med 9 platser per avdelning.  
 
När det gäller trygghetsboende så hoppas kommunen på att byggnationer kommer i 
gång på Kvarteret Enen. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.  
 
Det finns planer på utbyggnad av Boden Business Park i Sävast på 3 000 kvadratmeter. 
Bland annat ska spelutbildningen som bedrivs av Sunderbyns folkhögskola utökas med 
ytterligare inriktningar. Om något år kommer det att finnas ett hundratal studenter på 
Bodens Business Park.  
 
Arbetet med den strategiska planen har börjat. Planen kommer att antas av 
kommunfullmäktige den 14 juni.  
 
Kommunfullmäktige har lagt fast en ny styrmodell för kommunen. Man arbetar med att 
plocka fram ett antal fokusområden på lång sikt. Det handlar om hur vi bygger, hur vi 
planerar, trafik och parkeringsplatser. Nästa fokusområde handlar framför allt om den 
sociala hållbarheten.  
 
Socialnämnden 
Beatrice Öman säger att Sveriges Television Norrbotten hade ett inslag igår om 
utskrivningsklara patienter från Sunderby sjukhus. SVT ville ge en bild av den komplexa 
problematiken och Beatrice Öman tycker de SVT gjorde det bra som visade varför det 
uppstår stopp i utskrivningen från sjukhuset.   
 
HVB-hemmet i Harads flyttar till Sävast, vilket gör att socialförvaltningen får använda 
det gamla äldreboendet Älvstrand i Harads som korttidsboende. Socialförvaltningen har 
ansökt om dispens från Arbetsmiljöverket för att få använda gamla Lungkliniken. 
 
Mellan 2006 och 2008 minskade man med 100 äldreboendeplatser i Boden. Man gjorde 
en bedömning att många klarade sig med insatser i hemmet.  
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Karin Liljestrand säger att Luleå kommun har minskat köerna för att de började arbeta 
med ett projekt om utskrivningar tidigare. Det känns otillfredsställande att så mycket av 
kommunens pengar går till betalningsansvaret mot regionen.  
 
Siv Nilsson säger att man borde ansöka om dispens på Lungkliniken för längre tid. 
Korttidsplatserna används nu som väntan på boende i stället för avlastning av anhöriga 
mm.  
 
Karin Liljestrand säger att det har kommit en rapport om äldreomsorgen i december. 
Den heter Vad tycker äldre om äldreomsorgen. Det bestäms att en redovisning av 
rapporten tas med som punkt till nästa möte. 
 
Inge Andersson säger att kommunen inleder diskussioner om regionen för att komma åt 
hela Lungkliniken. Om diskussionen lyckas kan man få till 40 platser för längre tid. Det 
är något eller några år bort.  
 
Miljö- och byggnämnden 
Lars Nilsson säger att miljö- och byggnämnden handlägger 1 110 ärenden varje år. Bara 
miljö har 510 inspektioner per år. Under 2017 gjordes 48 nybyggnationer av bostadshus 
och 27 fritidshus, vilket är ökningar från föregående år.  
 
Miljö- och byggnämnden har gjort luftmätning i stan om utsläpp från bilar. Det kommer 
att bli en ny mätstation vid Sandenskolan. Man kommer att mäta under sex månader. 
Jämfört med Luleå har Boden en fantastiskt fin luft.  
 
Tekniska utskottet  
Michael Engström säger att bussutredningen är på gång. Det kan bli intressant att se vad 
som kommer fram när bussåkandet jämställdhetsintegreras.  
  
Överförmyndarnämnden 
Arne Pettersson säger att arbetet flyter på bra. Nämnden klarar budget och mål för 
2017. Antalet ensamkommande barn minskar. Några ensamkommande barn har fått 
avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd, till följd av att ungdomarna bedöms 
vara över 18 år.  
 
Arne Pettersson påminner om de nya reglerna om framtidsfullmakt. Det finns 
information om framtidsfullmakter från Svenska Bankföreningen.  
Framtidsfullmakterna kan göra att färre behöver en god man.  
 
Mona Ahlström undrar om överförmyndarnämnden har en blankett för 
framtidsfullmakter på kommunens hemsida som man kan använda. Inge Andersson 
säger att man få hjälp genom advokatbyråer och begravningsbyråer. Karin Liljestrand 
säger att Fonus har en blankett. 
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§ 10 Övriga frågor 
Tillgänglighet vid bad på Nordpoolen (Siv Nilsson) 
Siv Nilsson säger att antalet besökare vid Nordpoolen minskar, vilket kan bero på att 
tillgängligheten inte är som den som ska och att vattnet är lite kallt. Det är viktigt med 
träning i vatten och att man ser över tillgängligheten i badhuset. Det kan vara svårt att ta 
sig ner i vattnet med stegarna. Det skulle vara bra om det finns trappa med ledstång i 
stället. Siv Nilsson har gjort en skrivelse som skickas till Projektgruppen för 
ombyggnationen av Nordpoolen. Pensionärsrådet ställer sig bakom skrivelsen. Siv 
kommer att skicka skrivelsen till sekreteraren. 
 
Parkeringsplatser vid äldreboendena (Siv Nilsson) 
Siv Nilsson säger att många anhöriga tycker att det svårt att parkera utanför 
äldreboendena när man måste betala med Swish eller SMS. Det är inte kommunen som 
har orsakat svårigheterna, utan Stiftelsen Bodenbo. Inge Andersson säger att rådet tar 
med sig frågan till nästa möte och rådet ska be någon från Bodenbo ska komma till 
mötet.  
 
Användningen av ordet brukare (Bertil Lundström) 
Bertil Lundström tar upp användningen av ordet brukare. PRO och SPF vill inte ha kvar 
begreppet. Socialstyrelsen tycker inte att begreppet är lämpligt för enstaka individer.  
 
Karin Liljestrand säger att det finns förslag till andra ord som går att använda från 
socialstyrelsens äldreråd. Den äldre är mottagare av äldreomsorg, gäst på 
korttidsboende eller hyresgäst på boende och mottagare av hemtjänst. Socialstyrelsens 
äldreråd håller på med en ordbank för att få bort ordet brukare. Man avråder även från 
orden kund och klient.  
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
Inger Edman Nilsson, justerare 


