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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2017-06-07 
Plats och tid: Centralskolan kl 13.00- 15.30 
 
Närvarande: Inge Andersson 
  Vanja Berglund PRO  
  Karin Liljestrand SKPF (ordförande vid mötet) 

Åsa Nilsson SKPF 
  Per-Ulf Sandström SKPF 

Siri Åström Vision pensionärerna 
Siv Nilsson SPRF 
Bertil Lundström SPF 
Margareta Hansson PRO 
Inger Edman Nilsson PRO 
 
Ersättare:    
Britt-Marie Blomkvist PRO 
Mona Ahlström SPRF 
Gösta Lindmark PRO 
Birgit Blombäck SPF   
Gertrud Carlsson SKPF  
Maj-Britt Strand SKPF 
Ulla Röding SPRF 
Ingegerd Jaako Vision pensionärerna 
 

Kommunföreträdare Béatrice Öman, socialnämnden 
  Arne Pettersson, överförmyndarnämnden 

Michael Engström, tekniska utskottet 
 Hans Grönberg, utbildningsnämnden   
 
Övriga närvarande: Daniel Bergh, kommunjurist, kommunledningskontoret 
 Lena-Marie Johansson, anhörigkonsulent, socialförvaltningen 
 Mats Björk, administrativ chef, socialförvaltningen 
 Mats Berg, kommunchef, kommunledningsförvaltningen  

Fanny Norlin, kommunikatör, kommunikationskontoret 
 Staffan Eklund, förvaltningschef, kfu-förvaltningen 
    
Justerare:  Åsa Nilsson  
 

  



 2 

§ 1 Dagordning fastställdes 
Rådet fastställde dagordningen för mötet. 

 
§ 2 Justerare 
Åsa Nilsson valdes till justerare av protokollet. 

 
§ 3 Genomgång av föregående protokoll / delgivningar/ 
kommunchefens rapport 
Sjuksköterskebemanningen i Harads och Gunnarsbyn 
Inge Andersson säger att frågan om sjuksköterskebemanningen i Harads och 
Gunnarsbyn är oförändrad sedan det föregående mötet. 
 
Porslin och liknande i Ågårdens samlingssal 
Mats Björk, administrativ chef vid socialförvaltningen, säger att det finns två 
samlingssamlar i lokaler som socialförvaltningen hyr av fastighetsförvaltningen. Det är 
Pelarsalen i Björken och samlingssalen i Å-center. Bokning och eventuella 
felanmälningar av dessa lokaler görs hos kfu-förvaltningen.  
 
Det ska ordnas möbler till dessa lokaler. Fastighetsförvaltningen kommer att göra en 
inventering över vad som behöver åtgärdas. Det sker en dialog om vad som behöver 
göras med Mats Björk. 
 
Siri Åström undrar om föreningarna kan få tillgång till hemtjänstens kök? Lena-Marie 
Johansson svarar att det är anhörigcentrum. Det är svårt att få tillgång till köket 
eftersom det är gruppverksamhet i lokalerna.  
 
Ulla Röding säger att städskrubben i samlingslokalen nu är urstädad och har utrustning.   
 
Per-Ulf Sandström säger att Pelarsalen används flera gånger i veckan. Föreningarna 
hänvisas till köket bredvid slöjdsalen, där det saknas utrustning.  
 
Vem har tillsyn över skabbräv? 
Beatrice Öman säger att det står på länsstyrelsens hemsida att en räv som konstaterar 
har skabb får skjutas. Anmälan ska göras till länsstyrelsen. 
 
Måste beställning av ledsagning ske en vecka i förväg? 
Beatrice Öman säger att det tidigare har varit problem med avbokningar av ledsagning 
och att folk har inte velat ta emot ledsagningen när det har kommit. Därför ska bokning 
av ledsagning ske en vecka i förväg. Det är svårt för förvaltningen att planera 
ledsagningen från en dag till en annan. I normalfallet har man en stående tid bokad för 
ledsagning. 
 
Beatrice Öman säger att socialförvaltningen har lika mycket utförd ledsagning som 
tidigare men till en lägre kostnad. 
 



 3 

Är det klart var nya Ungdomens hus ska ligga? 
Kommunchefen Mats Berg säger att det har kommit ett nytt inspel att Ungdomens hus 
kan ligga i gamla Ica Kanonen. Ungdomens hus kan kombineras med en anläggning för e-
sport. Frågan ligger på kfu-förvaltningens bord och är inte klar. 
 
Information om bostadstillägg i Boden Bild 
Fanny Norlin arbetar på kommunikationskontoret och är redaktör för Boden Bild. Hon 
säger att nästa nummer av Boden Bild kommer ut i november. Fanny säger att man kan 
ta in en artikel om bostadstillägg, men att den bör täcka mer än bara om hur man 
ansöker om bostadstillägg. Den kan till exempel handla om Pensionärsrådet i sin helhet. 
 
Per-Ulf Sandström säger att det handlar om tusentals kronor för dem som inte ansöker 
om bostadstillägg. Per-Ulf håller i ekonomicirklar. Av 60 deltagare kan det vara fem som 
upptäcker att de inte har ansökt om bostadstillägg. Det finns 140 000 pensionärer i 
Sverige som har rätt till bostadstillägg men som inte ansöker. Per-Ulf säger att rådet har 
blivit lovat en artikel om bostadstillägg. Det blir bra med en artikel om Pensionärsrådet, 
men det bör vara med en särskild informationsruta om bostadstillägg. 
 
Bertil Lundström frågar om man kan få hjälp att fylla i blanketter om bostadstillägg av 
Lena-Marie Johansson. Lena-Marie säger att man kan det. 
 
Mats Berg säger att bostadstillägg är en medborgarfråga. Alla kan inte ta till sig skriven 
information.  
 
Bertil Lundström undrar om Boden Bild delas ut även till dem som har tackat nej till 
reklam. Fanny Norlin svarar att den ses som samhällsinformation och delas ut till alla. 
 

§ 4 Nya regler om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet  
Daniel Bergh berättar om en ny lag om framtidsfullmakter som träder i kraft den 1 juli 
2017. Framtidsfullmakter ger en möjlighet för människor att utse någon som har hand 
om ekonomiska och personliga angelägenheter om man senare i livet inte själv kan det. 
Reglerna om framtidsfullmakterna är ett komplement till vanliga fullmakter och utgör 
ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare. 
 
Den 1 juli 2017 träder även nya regler om anhörigbehörighet i kraft. Anhörigbehörighet 
betyder att anhöriga får vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till daglig 
livsföring, om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, 
försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre har förmåga att ta hand 
om sina ekonomiska angelägenheter. 
 

§ 5 Eventuellt andra föranmälda frågor till tekniska förvaltningen 
Inga föranmälda frågor finns 
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§ 6 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledningen 
Inge Andersson säger att kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att behandla 
förslaget till ny strategisk plan och budget. Kommunen har tittat på rådens synpunkter. 
När det gäller verksamhetsbidrag till föreningarna håller man på att ta fram ett system 
som täcker in pensionärsföreningarna. 
 
Det kommer att komma ytterligare flyktingar till Boden. Det finns en uppgörelse mellan 
EU-länderna om att fördela flyktingar från Italien och Grekland som är EU:s yttre gräns. 
Det kommer 3 700 flyktingar till Sverige under fyra-fem månader. Till Boden kommer 
med början den 13 juni ett flygplan var tredje vecka i sju omgångar. Det är i huvudsak 
syrianer med familjer som kommer från Grekland. Flyktingarna får bo på 
ankomstboende under en veckas tid.  
 
I stort sett alla får uppehållstillstånd. Mellan en och fem procent får inte 
uppehållstillstånd, till exempel på grund av att de inte är syrianer. När de har utretts 
färdigt flyttar flyktingarna till ett anläggningsboende inom Övre regionen som sträcker 
sig från Jämtland och uppåt. De kommer i första hand att flytta till boenden i Boden. Sen 
fördelas de över hela landet. De flyktingar som kommer från Italien kommer framför allt 
från Eritrea.  
 
Inger Edman Nilsson frågar hur många som kommer. Inge Andersson säger att det 
kommer 3 500 flyktingar till Sverige och högst 250 gånger 7 flyktingar till Boden. 
Samtidigt kommer inget inflöde av andra nyanlända till Boden. 
 
Per-Ulf Sandström undrar vad som händer med rättigheterna till eget boende för 
nyanlända. Inge Andersson svarar att frågan diskuteras, men det har inte gjorts någon 
lagändring än.  
 
Inge Andersson säger vidare att kommunen inte är nöjd med att man inte har fått igång 
byggandet av nya flerbostadshus i Boden. För att exploatörer ska vilja bygga måste de 
erbjudas de mest attraktiva byggplatserna.  
 
Per-Ulf Sandström undrar om den strategiska planen innehåller subventionerade resor 
för äldre? Inge Andersson svarar att tekniska förvaltningen tittar på olika taxor. En 
redovisning av det kommer till hösten.  
 
Inge Andersson säger att bussåkningen ökar i Boden. Fram till maj månad har gjorts 
49 000 resor i lokaltrafiken.  
 
Kommunen kommer att upphandla ett nytt äldreboende. Platsen som är tänkt är 
grusplanen vid Björknäs. Detaljplanen kommer att beslutas i juni. Driften av boendet 
läggs på entreprenad, men kommunen kommer fortfarande att besluta vilka som får bo 
där och vilken omsorg de ska få. 
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Per-Ulf Sandström säger att turistnäringen inte är nöjda med placeringen av det nya 
äldrboendet. Inge Andersson svarar att Ski Camp hade funderingar kring insyn mot 
campingen. Det kommer att finnas trädridåer mot campingen.  
 
Socialnämnden  
Beatrice Öman säger att socialförvaltningen inte är orolig för de flyktingar som kommer 
till Boden. Det är ordning och reda från Migrationsverket och man vet vilka som 
kommer med god framförhållning. 
 
Kommunfullmäktige har tillstyrkt en IT-strategi för vård och omsorg. Alla kommuner 
ska anta övergripande strategier för införande av digital teknik. 
 
Mona Ahlström tar upp frågan om introduktion i omsorgen. Introduktionen är två 
dagars praktik plus ett par kvällar om värdegrund och sekretess. Mona Ahlström säger 
att det är viktigt att ge mer teoretisk bakgrund och mer praktik för att inte skrämma 
iväg yngre personer som vill arbeta inom omsorgen.   
 
Utbildningsnämnden 
Hans Grönberg säger att utbildningsförvaltningen gör en utredning av grundskole- och 
förskolelokaler. Björkdungens förskola ska byggas om. Det finns inget beslut taget om 
Svartbjörnsbyns förskola.  
 
Tekniska utskottet 
Per-Ulf Sandström tar upp att kommunen har sagt att lock till avloppsbrunnar får väga 
högst 25 kg, vilket gör att man inte kan använda betonglock. Det blir en merkostnad på 
flera tusen kronor för dem som måste byta. Per-Ulf undrar om kommunen funderar på 
vad de beslut som fattas innebär för äldre människor på landsbygden? Han undrar om 
kommunen kan tillhandahålla lock.  
 
Inge Andersson säger att det är en arbetsmiljöfråga. Det behövs två personer för att lyfta 
ett stort lock. Frågan kan tas upp med tekniska förvaltningen på nästa möte.  
 
Överförmyndarnämnden 
Arne Pettersson säger att överförmyndarnämnden har bra koll på sina ärendebalanser. 
Det kommer färre ensamkommande barn. Överförmyndarnämnden kommer att 
anordna en länsträff för alla överförmyndare i Norrbotten i höst.  
 

§ 7 Övriga frågor 
Badhusen  
Mona Ahlström säger att musikanläggningen på Nordpoolen inte fungerar ordentligt. 
Ledarna orkar inte bära dit egen utrustning. Hon undrar om detta kan vara åtgärdat 
inför hösten. 
 
Staffan Eklund, förvaltningschef för kultur- fritid och ungdomsförvaltningen, säger att 
han inte känner till att musikanläggningen inte fungerar bra. Han ska ta upp det med 
dem som är ansvariga.  
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Annonsering för kulturcafé 
Per-Ulf Sandström säger att han har fått besked av anhörigkonsulenten Lena-Marie 
Johansson att servicen vid annonsering för kulturcaféet kommer att upphöra.  
 
Lena-Marie Johansson säger att hon har tvingats prioritera bort den uppgiften. Det ska 
formuleras tio annonser per år.  
 
Staffan Eklund säger att uppdraget ligger hos kfu-förvaltningen. Förvaltningen vill betala 
ut 30 000 kronor till en förening för att genomföra allsång. Kfu-förvaltningen har 
förstärkt arrangemangsstöd. Förvaltningen vill att arrangemangen ska göras av 
föreningar i första hand. Det finns pengar kvar att ansöka om. Ansökan kan lämnas in 
när som helst under året. 
 
Per-Ulf Sandström säger att arrangemangsstödet kanske inte är så känt. Kulturcaféet 
vänder sig inte specifikt till föreningens medlemmar. Det hade varit bra om kommunen 
kunde stå för annonskostnaden. Annonsen kostar föreningen cirka 16-17 000 kronor 
varje år.  Kfu-förvaltningen ska prioritera unga och personer med funktionsnedsättning. 
SPRF har fått nej på frågan om att ansöka om hyresbidrag. 
 
Staffan Eklund säger att man kan ansöka om arrangemangsstöd om man arrangemang. 
Enligt gällande riktlinjer ska förvaltningen inte betala ut hyresstöd till 
pensionärsföreningar. Nu finns det förslag om att det kommer att betalas ut 
hyresbidrag. 
 
Norrbottens kommuners dag för Nationell kvalitetsplan för äldre 29/8 
Per-Ulf Sandström frågar om kommunen kan vara behjälplig med avgiften för delar av 
Pensionärsrådet till Norrbottens kommuners dag den 29 augusti om Nationell 
kvalitetsplan för äldre. Kostnaden är 1 250 kronor per person. Kanske en för varje 
pensionärsorganisation kan åka? 
 
Inge Andersson säger att kommunen återkommer i frågan. Notering efter mötet: 
Pensionärsrådet kommer att representeras av Mona Ahlström. 
 
Bassängen vid Erikslunds hälsocentral 
Rådet undrar om bassängen vid Erikslunds hälsocentral kan nyttjas av äldre och 
funktionsnedsatta. Beatrice Öman säger att bassängen ska vara i bra skick och att det 
tydligt finns ett behov.  
 
Mat som inte var varm på Björken 
Bertil Lundström säger att det har förekommit att mat som serverats på Björken inte har 
varit varm. Bertil har fått återkoppling från kostchefen Johanna Lindblad att det berodde 
på ett värmeskåp som inte fungerade. 
 
Kommunens inkassoverksamhet 
Bertil Lundström frågar varför kommunen inte skickar ut en påminnelse innan obetalda 
räkningar går till inkasso. Ett inkassokrav kostar 180 kronor. 
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Inge Andersson säger att det är ett system som många kommuner har. Det är företag 
som heter Marginalen som sköter om faktureringen. 
 
Per-Ulf Sandström säger att kommunen har fattat ett beslut omkring 2009 att inte 
skicka påminnelse vilket är samma rutin som landstinget har. 
 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
 
 
Karin Liljestrand, ordförande 
 
 
 
 
Åsa Nilsson, justerare 


