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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2015-12-02 
Plats och tid: Stadshuset, kommunstyrelsesalen kl 13.00- 15.50 
 
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 Britt-Marie Blomqvist PRO  

 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 

Ingemar Karlsson, tekniska utskottet 
Rigmor Åström, utbildningsnämnden 
Arne Pettersson, överförmyndarnämnden  

 
Övriga närvarande:  Lena-Marie Johansson, socialförvaltningen 
 Daniel Bergh, kommunledningsförvaltningen, sekreterare 
 Carina Gabrielsson, kansliet 
   
Justerare:  Vanja Berglund 
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§ 1 Justerare 
 
Vanja Berglund 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. 
 

§ 3 Frågor under beredning 
 
Lokalhyror / hyresbidrag för föreningar, Staffan Eklund, kultur-, fritids och 
ungdomsförvaltningen 
 
Staffan Eklund säger att det finns ett ärende om taxor till nästa sammanträde i 
kommunfullmäktige. Ärendet innebär nya taxor från den 1 februari 2016. Vid större 
evenemang kan de ske förhandling om priset. Pensionärsföreningar betalar som 
ungdomsföreningar. 
 
Per-Ulf Sandström undrar varför kommunen gör skillnad mellan pensionärsföreningar 
och handikappföreningar. Pensionärsföreningarna bör få möjlighet att ansöka om stöd 
till sina lokaler.  
 
Vanja Berglund påpekar att pensionärsföreningarna avlastar kostnader från kommunen 
genom sina aktiviteter och att det är svårt att ta betalt av dem som kommer till 
aktiviteterna. Hon tycker att kommunen borde vara mer frikostig. 
 
Staffan Eklund säger att det finns en inriktning i kommunen mot unga och 
funktionsnedsatta. Pensionärsföreningarna kan ansöka om kulturstöd.  
 
Ledsagning för att få utevistelse för äldre, Catharina Liljeholm, socialförvaltningen 
 
Siv Nilsson ställde en fråga vid det föregående mötet om vad som gäller kring ledsagning 
för utevistelse för äldre. Enligt Siv Nilsson är vårdbiträdet tillsagd att gå därifrån om 
personen inte orkar gå ut den dagen. Går det att i stället använda tiden för ledsagning till 
sittgymnastik, annan träning eller promenad inomhus? 
 
Catharina Liljeholm säger att det finns beviljad tid för ledsagning som aldrig utförs. 
Grunden är att man kan få ledsagning en timme för vecka. Från och med 2016 gäller att 
ett beslut om ledsagning inte anses verkställt förrän förvaltningen har gjort något med 
den äldre.  
 
Utrustning, underhåll och städning på samlingslokalen på Å-center, Conny 
Bergwall, fastighetsförvaltningen 
 
Conny Bergwall säger att samlingslokalen på Å-center hyrs av socialförvaltningen. 
Städningen sköts av ISS. Det råder oklara ansvarförhållanden för utrustningen i lokalen. 
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Den frågan måste redas ut internt inom kommunen. Eventuella fel ska felanmälas. 
Parkeringen framför huset ska vara för besökare, inte anställda.  
 
Vanja Berglund säger att det behövs en storstädning. Per-Ulf Sandström säger att det är 
viktigt att frågorna i samlingslokalen får en lösning. Conny Bergwall kommer att lyfta 
frågorna om samlingslokalen. 
 
Slöjdlokal för pensionärsföreningarna, Conny Bergwall 
 
Conny Bergwall tittar på om det finns någon lokal som kan erbjudas som ny slöjdlokal 
för pensionärsföreningarna. Just nu finns inget att erbjuda. Man tittar på gamla Posten, 
där det finns lokaler i källaren. Det har varit problem kring fastigheten på grund av en 
tidigare kemtvätt. SGU undersöker fastigheten på uppdrag av staten. I februari 2016 
kommer besked om lokalen kan vara en lösning som slöjdlokal på kort sikt.  
 
Per-Ulf Sandström säger att det finns en slöjdlokal på Björken som disponeras av 
Björkens kamratförening. Det finns vävstolar, men lokalen är inte lämplig. Några 
medlemmar i SPRF arbetar med knivslöjd i lokalen på Björken.  
 
Utbildning för Pensionärsrådet  
 
Kommunen kommer att erbjuda Pensionärsrådet en utbildning inför nästa möte som är 
onsdagen den 10 februari 2016. Utbildningen äger rum mellan kl 9.30 och 12.00. 
Föreningarna uppmanas att höra av sig Daniel Bergh med önskemål om innehåll i 
utbildningen.  

 
Förhållandena för fotgängare på Åkargränd 
 
Vanja Berglund lyfte på det förra mötet att förhållandena för fotgängare är osäkra på 
Åkargränd. Vanja Berglund tycker att det bör märkas att det är en återvändsgränd. 
 
Ingemar Karlsson från tekniska utskottet säger att tekniska förvaltningen känner till 
problemet, men att det saknas ekonomi för att vidta åtgärder.  
 
Siv Nilsson tar upp frågan om problemet med genomfartstrafik bakom Lindex. 
 
Inge Andersson säger att kommunen tar tillbaka frågorna och att gatuchefen Joakim 
Kyräs ska bjudas in till nästa möte. 
 
Per-Ulf Sandström vill även lyfta att tvåtimmarsparkeringen ska ändras till 
tretimmarsparkering. 
 
Inge Andersson säger att parkeringar är en större fråga som kommunen arbetar med. 
Ska det till exempel vara p-skiva eller ska det införas parkeringsavgifter? 
 
Alf Sundqvist vill även ta med frågan om belysningen i Gunnarsbyn och Lassbyn. Det är 
mörkt på vägarna. Alf Sundqvist berömmer även den fantastiska julgranen på torget. 
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§ 4 Sammanträdesdagar för 2016 
 
Rådet fastställer följande sammanträdesdagar under 2016 (samtliga möten kl 13 i 
kommunstyrelsesalen): 
 
10 februari (utbildning från kl 9.30) 
13 april  
8 juni 
5 oktober  
7 december 
 

§ 5 Information från styrelser och nämnder 
 
Kommunledningen, Inge Andersson 
Inge Andersson berättar att följande ärenden kommer att behandlas på nästa möte i 
kommunstyrelsen: 
 Åtgärder för att förbättra infarterna till Centrum 
 Befrielse från tomträttsavgälden under de första åren till dem som producerar 

hyresrätter på kommunal mark 
 Försäljning av Lundagårdsskolans fastighet 
 Detaljplan för att möjliggöra tomter för villor på Tjärnbacken 
 Möjlighet för anställda att växla semestertillägg mot extra semesterdagar 
 
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet har beslutet om ett tätare samarbete med 
företagarna.  
 
Integrationsrådet har haft sitt första möte. 
 
Bodens kommun kommer att få 65 miljoner kronor för att kompensera anhopningen av 
nyanlända. Kommunens ambition är att pengarna ska räcka i flera år. Det behövs 
förstärkningar inom till exempel, socialtjänsten, skolan, överförmyndarverksamheten. 
 
Bertil Lundström säger att det inte finns ro och tystnad på biblioteket i läsrummet och 
det kan bero på att det står en dator där som många nyttjar.  Kommer detta att åtgärdas? 
Inge Andersson svarar att biblioteket troligen kommer att få mer yta vilken kan lösa 
problemet. 
 
Socialnämnden, Beatrice Öman 
 
 Socialförvaltningen samarbetar med arbetsmarknadsförvaltningen om hur de ska 

lösa kompetensförsörjningen eftersom antalet vårdbehövande ökar då befolkningen 
blir äldre. Det är många som går i pension de närmaste åren.  Sjuktalen är höga då 
det är ett yrke som är psykiskt och fysiskt påfrestande, mest kvinnor och 
medelåldern är 45-50 år. Boden har något bättre sits än övriga landet men det är 
genomgående höga sjuktal i hela Sverige. 
 

 Hermods studieförbund har ett avtal med Luleå och Boden gällande integration, 
enligt vilket de går in och håller kurser i vardagskunskap som att kontakta 
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försäkringskassan, handla mjölk varvat med kurser på SFI för att lära sig svenska. De 
har utbildning till undersköterska/underskötare och det är ett stort behov inom den 
sektorn där det behövs mer killar. Det kommer att vara ett behov av nysvenska i 
vården i framtiden. 

 
 Det kommer att införas trådlös WIFI på korttidsboenden. 
 
 Bertil Lundström frågade hur det går med överklagandet om personalsituation på 

Midgårdarna.  
 

 Bertil Lundström undrar hur det går med Bodenbos krav mot Bodens kommun på 
17,2 miljoner? Inge Andersson svarar att Bodenbo har gjort som Länsstyrelsen vill 
och krävt kommunen på de pengarna. 

 
 Per-Ulf Sandström tar upp om Bodens kommun och andra kommuner borde 

finansiera en forskarstudent. Den diskussionen förs på Kommunförbundet 
Norrbotten enligt Beatrice Öman. 

 
 Bertil Lundström undrar över tidsramarna för hemtjänsten för att gå och handla 

eller tvätta. Enligt Beatrice Öman är det samma timdebitering för annan hemtjänst 
och att det är bättre att köpa den tjänsten via ESA eller Samhall då det blir billigare 
och det tillvägagångssättet har man även i andra kommuner. 

 
 Per-Ulf Sandström frågar hur det går med betalningsansvaret mot Landstinget? Det 

har inte varit några sådana kostnader enligt Beatrice Öman, men det krävs aktivitet 
för att undvika de kostnaderna. 

 
 
Utbildningsnämnden, Rigmor Åström 
 Det är stort fokus på ekonomin då det finns ett stort underskott som beror på de 

beviljade statsbidragen. 

 Det kommer många ensamkommande barn och barn tillsammans med sina föräldrar. 

 Det pågår en utredning inom förskolan att ha fyravdelnings förskolor i framtiden. 

Sandens förskola kommer att avvecklas då det är en förskola med en avdelning och 

det då kommer att finnas få förskolor i centrala stan. Utredningen ska vara klar 

våren 2016. 

 Det pågår en utredning om skolans lokaler som ska vara klar våren 2016. 

 Bussförarutbildningen ska läggas ner då det är för få sökande. Förvaltningen tittar på 

en samordning med vuxenutbildningen då bussförare är ett bristyrke. 

 Det pågår en inventering av den faktiska närvaron på förskolan då vissa förskolor 

har en hög nyttjande grad och andra en låg. 

 
Tekniska utskottet, Ingemar Karlsson 
 
 Sundsbron är färdig innan årsskiftet.  
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 Visst efterarbete kommer det att vara kring Sundsbron och i centrum då vintern har 

anlänt och då har allt efterarbete avbrutits. 

 VA-planen ska vara klar efter nyår och den nuvarande planen är från 90-talet. 

 Det finns 200 pumpstationer för avlopp. Ekonomni tillåter att en pumpstation 

renoveras årligen vilket är för lite. Kommunen kommer att höja avgiften så att fyra 

pumpstationen kan renoveras årligen. 

 Försörjning färskvatten och där tas vattnet från Kusön för 21 000 bodensare. Det var 

en vattenläcka så att vattnet fick ledas om och när det skulle göras var utrustningen i 

så dåligt skick att kranarna var rostiga vilket måste åtgärdas. Vattnet från Kusön 

räcker vintertid men på sommaren är det precis att det räcker. Bodens kommun 

hade 24 vattenläckor från 1 januari till 30 oktober 2014 och i år är det 28 

vattenläckor under samma period. 

Överförmyndarnämnden, Arne Pettersson  
 
 Många ensamkommande barn kommer och det behövs mer gode män. 

 Förstärkning av personal till överförmyndarexpeditionen behövs. 

 Rutiner för granskning av årsräkningar ses över utifrån risk och väsentlighet. 

 

§ 6 Övriga frågor 

 Karin Liljestrand undrar om Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i 
tillgänglighetssmarta boendemiljöer. Betänkande av Utredningen om bostäder för 
äldre (S 2014:10) ska besvaras av Bodens kommun. Det ska kollas med 
samhällsbyggnadskontoret till nästa möte. 

 
 
 
 Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
Vanja Berglund, justerare 


