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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2018-04-11 
Plats och tid: Kommunstyrelsesalen 13.00 –15.30 
Närvarande: Inge Andersson 
  Karin Liljestrand SKPF 
  Vanja Berglund PRO     
  Siv Nilsson SPRF 

Mona Ahlström SPRF 
Britt-Marie Blomqvist PRO 
Gösta Lindmark PRO  
Birgit Blombäck   
Maj-Britt Strand SKPF 
Ulla Röding SPRF 
Ingegerd Jaako 
 

Kommunföreträdare Åsa Lindström, socialnämnden 
  Arne Pettersson, överförmyndarnämnden 

Michael Engström, tekniska utskottet 
 Lars Nilsson, miljö- och byggnämnden  
 Hans Grönberg, utbildningsnämnden  
 
Övriga närvarande: Maiden Karlberg, verksamhetschef, socialförvaltningen 
 Lotta Julnes, verksamhetsutvecklare, socialförvaltningen 
 Johan Johansson, VD, Stiftelsen Bodenbo  

Alf Wennskog, verksamhetsutvecklare, kfu-förvaltningen 
Daniel Bergh, kommunjurist, kommunledningskontoret 

 Mari Stoltz, budget- och skuldrådgivare, klk  
 Lena-Marie Johansson, anhörigkonsulent, socialförvaltningen 
 
Justerare:  Karin Liljestrand  
 
§ 1 Dagordning fastställdes 
Rådet fastställde dagordningen för mötet. 
 
§ 2 Justerare 
Karin Liljestrand valdes till justerare av protokollet. 
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§ 3 Genomgång av föregående protokoll / delgivningar/ 
kommunchefens rapport 
Ansvaret för driften av utrustningen i samlingslokalen i Å-center 
Frågan om bord, stolar och porslin till samlingslokalen i Å-center har överlämnats till 
Mats Björk på socialförvaltningen. Mona Ahlström frågar om socialförvaltningen 
kommer att sköta om utrustningen och även städning av lokalen.  
 
Tillgång till fordon för handikapptransport inom färdtjänsten 
Ellinor Isaksson Larsson, chef för trafikenheten vid tekniska förvaltningen, lämnar 
följande skriftliga svar på förra mötets fråga om handikapptransporter inom 
färdtjänsten. 
 
Bodentaxi har 35 fordon, varav sju stycken är hk-bussar. För att åka färdtjänst inom 
kommunen måste man beställa minst en timme före avresa, om man inte ska resa 
mellan 22.00 - 06.00, då bör man beställa resan före klockan 22.00. Om man ska resa 
med färdtjänst fem mil in i angränsande kommun beställer man sin resa minst ett dygn i 
förväg, samma sak gäller här om man ska resa mellan 22.00 - 06.00. Då vill de ha 
bokningen före kl 22.00.  
 
Färdtjänsten brukar informera om att vara ute i god när det är storhelger eller om det är 
något evenemang man ska delta i, då är det större tryck på färdtjänsten och 
beställningscentralen har lättare att planera hur många bilar som behövs och ev 
samkörningar. 
 
Återrapportering från dialogvandringen till den fördjupade översiktsplanen den 
15 mars 2018 
Siv Nilsson och Ulla Röding deltog för Pensionärsrådets räkning i kommunens 
dialogvandring den 15 mars. Dialogvandringen var en del av medborgardialogen i 
arbete med den fördjupade översiktsplanen. Siv tyckte att det var intressant.  
Vandringen var i centrala stan och det kom fram en del fina synpunkter. Bland annat tog 
man upp att det var jättebra med den nya busshållplatsen i centrum. I gruppen fanns en 
synskadad som hade många viktiga synpunkter. En av tjänstemännen tyckte att det hade 
varit en intressant och trevlig dialogvandring.  
 
Ulla Röding säger att det fanns en person med rullstol. För dem ser livet annorlunda ut 
när det är vinter och mycket snö. Det var en trevlig stämning den kvällen.  
 
Det kommer en redovisning av vad som kom fram vid vandringen vid nästa möte med 
rådet.  
 
Inge Andersson säger att det kommer att tas fram ett förslag som ska gå på remiss och 
fastställas av fullmäktige i juni nästa år. 
 
Kommunchefens rapport 
Kommunchefens senaste rapport delgavs rådet.  
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§ 3 Redovisning av rapporten Vad tycker äldre om äldreomsorgen, 
Maiden Karlberg / Lotta Julnes 
Maiden Karlberg är verksamhetschef för äldreboendena, samt korttids- och 
dagverksamheterna i Erikslund och Harads. Lotta Julnes arbetar på utvecklingsenheten 
på socialförvaltningen.  

Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” är en 
nationellt framtagen enkät som skickas ut till alla brukare som är 65 år eller äldre. 
Svarsfrekvensen i Boden var 58,9 % för äldreboenden. Många får hjälp av sina anhöriga 
med att svara. I 31 % av fallen har brukarna fått hjälp av någon.  

Siv Nilsson undrar om det framgår hur många som har fått hjälp av personal att svara. 
Lotta Julnes säger att det inte är specificerat vem som har hjälpt till. 

Socialförvaltningen tittar på vilka frågor som har fått mest positiva svar. Många får bra 
bemötande av personalen och känner sig trygga på äldreboendet. Frågor med mindre 
bra svar är frågan som handlar om ensamhet, vilket är i fallet även i övriga Sverige. 
Många på äldreboende känner sig mer ensamma än de som har hemtjänst. En fråga med 
sämre svar är utomhusmiljö och gemensamhetsutrymmen.  

Man tittar på hur frågor har utvecklats över tid. Olika verksamheter har valt olika frågor 
som verksamhetsmått och gör aktiviteter för att höja resultaten. Äldreboendena ska 
följa tryggheten. 85 % på äldreboenden känner sig trygga. Man följer även måltidsmiljö, 
kvalitet på maten och om brukarna är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.  

§ 4 Hur arbetar äldreomsorgen med brukarmedverkan på 
verksamhetsnivå, Maiden Karlberg 

Maiden Karlberg har fått en fråga om patient- och brukarmedverkan. Kommunerna och 
regionen har gjort en handlingsplan. Enligt handlingsplanen ska regionen och 
kommunerna systematiskt arbeta med utvecklingsaktiviteter. Man pratar om 
brukarmedverkan på individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå.  

Man pratar mycket om personcentrerad vård och omsorg. Alla ska ha självbestämmande 
och få vara med och påverka. Bemötande är a och o på individnivå. Om man bemöter en 
människa på rätt sätt brukar det mesta ordna sig.  

Aktuellt nu är individens behov i centrum, IBIC. Man gör individuella biståndsinsatser 
för var och en. Socialförvaltningen återkommer gärna och pratar om IBIC på nästa möte.  

Information är en utmaning. Den som flyttar in på ett boende behöver information. Det 
har funnits ankomstsamtal i många år. Man har utvecklat dem under åren utifrån de 
målindikatorer som politiken har bestämt, t ex trygghet för brukarna. Vad skapar 
trygghet hos den enskilde? 

Genomförandeplaner handlar om har beslutade insatser ska genomföras. Den enskilde 
och eventuell ställföreträdare ska vara med i diskussionerna. Anhöriga får vara med om 
den äldre vill det.  

Vårdplan görs av sjuksköterskor.  

Risk- och händelseanalyser. Medarbetare har en rapporteringsskyldighet av avvikelser. 
Förr pratade man om anmälningsskyldighet. Även klagomål och synpunkter från 
brukare och anhöriga kommer in. Synsättet på avvikelser har förändrats. Förr ville man 
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inte klaga och sätta dit någon. Det är inte frågan om att utse syndabockar utan tanken är 
att man ska kunna förbättra saker och ting.  

Maiden Karlberg säger att man skulle önska att brukarna blir mer delaktiga i riskerna 
som de har varit med om.  

Fast vårdkontakt. Läkare. Socialförvaltningen arbetar med kontaktmannaskap. 

Samordning med fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska.  

På verksamhetsnivå finns värdighetsgarantier. Man har plockat ut att alla ska 
genomförandeplan, kontaktperson, ge sin levnadsberättelse. All personal ska ha 
namnskylt.  

Systematisk synpunkts- och avvikelsehantering. Alla är inblandade, brukare, personal 
och politiker. Man följer ett årshjul.  

Enkäter. Socialstyrelsens enkät. Ibland svarar närstående, men Maiden Karlberg säger 
att man måste ta hand om dessa synpunkter. 

Brukarråd. Sammanfattning lämnas till politiken i årshjulet. Brukarråden ska vara minst 
två gånger per år.  

Siv Nilsson undrar om brukarråden är våningsvis. Maiden säger att det är olika. I Harads 
har man hela äldreboendet. Harads göra många aktiviteter för de boende.  

Kostråd hålls var sjätte vecka tillsammans med brukare, personal och kostenheten. På 
fredagar är det önskekost. Samverkan görs med kostenheten på ledningsnivå kring 
upphandlingar mm. Trots att man har jobbat med kosten så har omdömet kring kosten 
och måltidsmiljöer sjunkit. 

Dialogmöten. Senast var det möte på Oscar II.  

Trygghet är en parameter som finns i den nationella statistiken, i målindikatorerna. Alla 
människor är olika. En del känner sig otrygga fast man gör allt man kan. Ofta är 
personalen tryggheten, även för människor med demenssjukdom. Idag har man utbildad 
personal, men ont om vikarier vilket gör att det kan bli stor personalomsättning.  

Aktiviteter. Vad menas med aktiviteter? Man tittar i genomförandeplaner vad alla vill 
göra. Boendena gör gruppaktiviteter.  

Jämställdhetsintegrering. Män och kvinnor kanske inte vill göra samma saker. I slutet av 
maj ska förvaltningens handlingsplan vara utarbetad och inlämnad.  

Mona Ahlström frågar om Maiden Karlberg kan säga något om systemnivå. Maiden 
Karlberg säger att det handlar mycket om dialog. Vad gör man organisatoriskt från den 
politiska ledningen? Det börjar i den strategiska planen med målindikatorer som man 
bryter ner i verksamhetsplanen och gör aktiviteter. Mona A säger att det blir spännande 
med det nya upplägget kring fokusområden.  

Siv Nilsson poängterar att det är bra att Edestrand lyfts fram. Det är bra om man har 
gemensamma brukarråd och inte våningsvis, då man kan lära av varandra och kanske få 
mer genomslagskraft om det är gemensamma önskemål. Maiden tar med sig synpunkten 
om gemensamma brukarråd. 
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I kontakten med anhöriga och närstående finns en brist. Man skulle behöva informera 
om frågor som dyker upp. Det känns inte rätt att bara bjuda in anhöriga.  

§ 5 Hur Betalningen av parkeringsavgifter utanför äldreboendena, 
besök från Johan Johansson, vd för Stiftelsen Bodenbo  

Johan Johansson, vd för Stiftelsen Bodenbo, inleder med att berätta om nybyggnationen 
som är på gång. 

Förra sommaren gjorde BodenBo en kundundersökning och i den framkom kritik att det 
saknades parkeringar för besökare. Man började inom BodenBo diskutera och titta på 
vilka olika lösningar som fanns. 

Att införa P-skiva såg man praktiska problem med, då den lämpar sig bäst på dagtid. 
Övernattande besökare kan inte använda en p-skiva och springa ut och in och ändra på 
den. Man valde till slut att använda ett system som redan fanns i Boden d.v.s. samma 
lösning som i parkeringshuset Cedern. En automat för kortbetalning samt möjlighet att 
betala med SMS och parkerings app. BodenBo har samma zon kod oavsett vilken av 
deras parkeringar man väljer. Innan beslutet tittade man på statistik över användande 
av digitala tjänster vilken visade sig vara hög i Sverige, även för äldre. 

Hyresgästerna informerades om den nya betalningsrutinen. Besökande har varit de som 
varit mest kritiska men de har inte fått samma information som hyresgästerna. 

Johan visade en film för rådet om hur man praktiskt gör för att betala via sin 
mobiltelefon. 

Betalningsautomater finns vid vissa fastigheter och där kan man betala med kort men 
kritik har kommit att man inte kan betala med mynt samt att det inte finns automater 
vid alla parkeringar. Johan menar att det blir färre mynt i omlopp i samhället och risk för 
sabotage minskar då det inte finns pengar i automaten. 

Karin Liljestrand och Siv Nilsson ifrågasätter statistiken över äldres användande av 
smartphone samt lyfter det faktum att äldre har problem med betalning i appen. Siv 
Nilsson poängterar också att de anhöriga till personer på äldreboenden i stor 
utsträckning är äldre och att de har problem med att betala med den nya tekniken.  

Rådet frågar om det skulle fungera att ge ut parkeringstillstånd till besökande. Johan 
Johansson svarar att det för närvarande Det finns möjlighet men Johan Johansson såg 
inte någon lösning just nu på hur man utfärdar ett giltigt parkeringstillstånd utan att gå 
in och registrera det digitalt för den avsedda bilen. Avläsning vid kontroll blir mer och 
mer avancerad. 

Johan Johansson säger att genom att införa avgift på BodenBos parkeringar har man 
frigjort fler besöksparkeringar då de som tidigare nyttjat dessa kostnadsfria 
parkeringsplatser till annat än tillfälliga parkeringar för besök i Bodenbos fastigheter 
har minskat. 
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Britt-Marie Blomkvist belyser att det skapar problem i vardagen att man som boende 
måste betala för att parkera. Johan svarar att tanken är att om man har en lägenhet och 
bil så hyr man en bilplats och är man besökare betalar man för besöksparkering. 

Britt-Marie Blomkvist undrar hur man gör med nya hyresgäster om parkering inte finns 
och upplyser samtidigt om att vissa parkeringsplatser används för parkering av bilar 
som ej används. 

Johan menar att det finns över 2000 parkeringar så det bör finnas en parkering för varje 
lägenhet. Johan tillägger att det finns de som hyr motorvärmarplats till bilar som ej 
används och man har inte haft så höga krav från Bodenbo och krävt att fordonen flyttas. 
Meningen är dock att det ska vara en bil som är brukbar som man hyr plats för. 

§ 6 Felanmälan av utrustningen i Å-centers samlingslokal, Alf 
Wennskog  
Alf Wennskog, kfu-förvaltningen, talar om felanmälan på Å-center. De som nyttjar 
lokalen kan göra en felanmälan till Mats Boström på kfu-förvaltningen. Förvaltningen 
gör sedan en felanmälan enligt gränsdragningslista till antingen felanmälan eller 
fastighetsägarna.  
 
Inge Andersson säger att AV-utrustningen köptes in av socialförvaltningen. Alf 
Wennskog säger att förvaltningen har en budget för att sköta andra lokaler. Kfu-
förvaltningen har tagit på sig att boka lokalen, men har ingen budget för lösöre. 
 
Mona Ahlström tar upp om det går att ordna trådlöst nätverk. Alf Wennskog säger att 
den frågan måste lyftas mot den som äger huset.  
 
B-M Blomkvist frågar vad man gör om diskmaskinen går sönder under helgen. Alf 
Wennskog säger att kfu inte har resurser eller personal. Inge Andersson säger att man 
kan anmäla till kfu-förvaltningen att den inte fungerar.  
 
Lasse Nilsson säger att det borde finnas en skylt med information om vart man ska 
vända sig om något händer.  
 
Vanja Berglund tar upp sandning utanför entrén. Alf Wennskog säger att sandningen är 
fastighetsägarens ansvar.  
 
§ 7 Svar på rådets skrivelse från förra mötet om tillgängligheten i 
Nordpoolens träningsbassäng, Alf Wennskog 
I samband med förra mötet lämnade Siv Nilsson in en fråga om tillgängligheten till badet 
på Nordpoolen. I skrivelsen önskades en trappa så att man lättare kan ta sig ner i 
träningsbassängen.  
 
Alf Wennskog säger att de trappkonstruktioner som finns är permanenta och tunga 
lösningar, vilket gör att kommunen inte kan bygga en sådan i den här bassängen som är 
byggd som är tränings- och tävlingsbassäng. Det blir heller inga stora renoveringar 
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under året. Det är dyrt att efterkonstruera en trappa. Det måste vara en konstruktion 
som kan plockas upp, men sådana lösningar finns inte idag. Det finns en lyftanordning 
för människor med rörelsehinder.  
 
Siv Nilsson säger att träning i vatten för äldre och människor med rörelsehinder är 
jätteviktigt. Ska man behöva tillkalla personal för att få hjälp med lyften för att komma i 
bassängen tvingas många avstå från att bada? På andra ställen som Gammelstad och 
Kalix finns en trapp.  

§ 8 Föranmälda frågor 
Siv Nilsson säger att det finns behov av ett demensteam. Det är viktigt att jobba 
teambaserat och multiprofessionellt. Siv lämnar in en skrivelse från SKPF / SPRF som 
innehåller en förhoppning om att ett demensteam bildas och att en omstart görs med att 
arbeta enligt BPSD-metoden. BSPD betyder beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demenssjukdom. Siv Nilsson delar ut en folder med information om BSPD-registret. 
Maiden Karlberg kommer att prata om demensteam på nästa möte.  
 
Lena-Marie Johansson säger att hon har mycket kontakter med anhöriga till människor 
till demens. Många går in i väggen innan de får klart för sig vilken hjälp de får av 
kommunen.  
 
Siv Nilsson säger att många i gruppen hamnar på sjukhus och blir kvar där. Det är viktigt 
att personalen får förutsättningar att hjälpa till på rätt sätt.  
 
Åsa Lindström säger att det borde finnas en organisation för att fånga upp de dementa 
på ett tidigt stadium. 
 
§ 9 Information från styrelser och nämnder 
Kommunstyrelsen  
Inge Andersson säger att kommunfullmäktige hade sammanträde i måndags. 
Årsredovisningen för 2017 godkändes av fullmäktige. Resultatet för Boden är bra, ett 
plus på 44 miljoner kronor. De senaste tre åren har kommunen gjort ett överskott på 
130 miljoner kronor. Det finns en resultatutjämningsreserv på 109 miljoner kronor.  
 
Kommunen arbetar med den kommande strategiska planen. Man arbetar på ett nytt sätt 
med fyra fokusområden.  De fyra områdena är social hållbarhet, samhällsbyggande, 
kompetensförsörjning samt klimat, miljö och energi. Till varje fokusområde ska det tas 
fram målbeskrivningar som ska fastställas av fullmäktige i juni. Nämnderna ska beskriva 
framgångsfaktorer om vad man ska göra för att målen ska uppfyllas. Mer av styrningen 
hamnar på nämnder och styrelser än tidigare.  
 
Fullmäktige utökade borgen till Bodens utvecklings AB för att utveckla före detta Skapa, 
nu Boden Business park. De ska göra en tillbyggnad på 3 000 kvadratmeter. Det blir 
bland annat hälsoverksamhet och utbildning inom spelindustrin.  
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Detaljplanen för kvarteret Palmen nedanför Centralskolan har vunnit laga kraft. Nu 
pågår diskussioner med Lindbäcks som har visat intresse av att bygga på tomten.  
 
Det nya äldreboendet är pålat och klart. Konsortiet som ska bygga var här igår och hade 
överläggningar med socialförvaltningen och facket. Bygget går enligt plan och ska vara 
klart den 1 november 2019. De som arbetar Midgårdarna kommer att erbjudas 
anställning genom verksamhetsövergång. 
 
Vanja Berglund undrar om möjligheterna att få hissar till fastigheter. Inge Andersson 
säger att man har gjort en tillgänglighetsinventering för ett par år sedan. När det gäller 
hissar för en privat fastighetsägare finns inget kommunalt bidrag. Numera får man inte 
bygga mer än två våningar utan hiss. 
 
Siv Nilsson undrar om det fanns med i kravspecifikationen till nya boendet att det ska 
vara heltider för de anställda. Inge Andersson säger att det fanns med antal 
undersköterskor per boende samt att det ska vara heltider i möjligaste mån. Heltider 
blir en konkurrensfaktor. Om kommunen kan erbjuda heltider men inte det privata så 
blir det en konkurrensnackdel. Karin Liljestrand säger att det blir förändringar för den 
personal som går över till det nya boendet. Första året är de skyddade, sedan blir det 
fackliga förhandlingar. 
 
Inge Andersson säger att representanter för företaget skulle kunna komma till 
Pensionärsrådet och berätta om bygget. 
 
Socialnämnden 
Åsa Lindström säger att socialförvaltningen har fått möjlighet att öppna Lungkliniken 
för dem som är utskrivningsklara på Sunderbyns sjukhus. 
 
Utbyggnationen av äldreboendet av Harads kommer att generera 18 ytterligare platser. 
Det ska förhoppningsvis vara klart 1 juli 2018. Det kommer att generera cirka 20 
arbetstillfällen. Det kommer att bli en sjukskötersketjänst som kommer att innehålla 
mottagning för Haradsborna.  
 
Nästa vecka sammanträder socialnämnden. Då kommer information om hur 
semesterplaneringen ser ut.  
 
Siv Nilsson säger att de fick information om hemvårdsteamet på landstinget. Regionen 
har anställt två läkare som ska bidra till att förbättra och få tidigare hemtagningar. Det 
är viktigt att Bodens kommun också försöker få till ett sådant samarbete här också.  
 
Utbildningsnämnden 
Hans Grönberg säger att de har sammanträde med utbildningsnämnden i morgon. 
Nämnden ska behandla grundskoleutredningen 2019-2025 med vissa förslag. Bland 
annat kommer det att bli en ny centrumskola – en ny vid Björknäs och en vid 
Stureskolan. Det ska även renoveras skolor och byggas ut på Brönja och Måräng.  
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Inge Andersson säger att Stureskolan idag är 7-9. Tanken är att bygga en ny 7-9 vid 
Björknäsgymnasiet och Stureskolan blir en F-6-skola.  
 
Mona Ahlström har läst att någon måste åka från Heden till Gunnarsbyn för att 
förskoleplats. Inge Andersson säger att man kommer att öppna en avdelning på 
Torpgärdan om två veckor.  
 
Lasse Nilsson säger att planeringen är viktig, man har stängt tre dagis i Heden och 
Trångfors. Inge Andersson säger att det är viktigt att komma ihåg varför vi har förskolor 
– för att föräldrarna ska kunna jobba och barnen kunna ha en trygg tillvaro. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Lasse Nilsson säger att man väntar på besked om överklagandet av kvarteret Enen. 
Många frågar om trygghetsboende och vill gärna flytta dit. 
 
Det byggs också vid värmeverket och räknar med att bli klar med nya pannan under 
hösten 2019.  
 
Tekniska utskottet  
Michael Engström säger att våren snart kommer igång. Man har sänkt vattnet i sjöarna 
för att inte få höga flöden. Parkenheten arbetar bra med många saker som gör det mer 
trivsamt i centrum. Vid nästa sammanträde i tekniska utskottet kommer det en del om 
visioner för parkenheten.  
 
Siv Nilsson undrar om man har hittat vattenläckorna. Michael Engström säger att man 
har hittat en del.  
 
Mona Ahlström tackar för bra snöröjning i vinter. Förutsättningarna har varit groteska 
och det har fungerat bra. Michael Engström säger att man inte har haft problem med 
isbildning och blidor den här vintern.  
 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
Karin Liljestrand, justerare 


	§ 5 Hur Betalningen av parkeringsavgifter utanför äldreboendena, besök från Johan Johansson, vd för Stiftelsen Bodenbo
	§ 6 Felanmälan av utrustningen i Å-centers samlingslokal, Alf Wennskog
	§ 8 Föranmälda frågor

