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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2015-10-14  
Plats och tid: Stadshuset, kommunstyrelsesalen kl 13.00- 15.50 
 
Beslutande: Inge Andersson, ordförande 
  Alf Sundqvist PRO 
  Karin Liljestrand SKPF 
  Margareta Hansson PRO 

Inger Edman Nilsson PRO  
  Per-Ulf Sandström SPRF 
  Siv Nilsson SPRF 
   
  Åsa Nilsson SKPF 

Bertil Lundström SPF 
Siri Åström Vision pensionärerna 

     
Ersättare Vanja Berglund PRO 

Britt-Marie Blomqvist PRO  
 Hans Pettersson SPRF 
Gösta Lindmark PRO 
Ulla Röding SPRF  
Maj-Britt Strand SKPF 
Birgit Blombäck SPF 
Ingegerd Jaako Vision pensionärerna. 

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 

Ingemar Karlsson, tekniska utskottet 
Gunnar Halin, överförmyndarnämnden  
Mats Nordström, miljö- och byggnämnden 

 
Övriga närvarande:  Lena-Marie Johansson, socialförvaltningen 
 Daniel Bergh, kommunledningsförvaltningen, sekreterare 
   
Justerare:  Siv Nilsson  
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§ 1 Justerare 
 
Siv Nilsson 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 
 
Slöjdlokal för pensionärsföreningarna.  
 

§ 4 Inventering av fysisk tillgänglighet till flerbostadshus 
 
Medverkande: Staffan Eriksson, samhällsbyggnadskontoret och Leif Wikman, konsult. 
 
Inventeringen är gjord enligt kriterierna i TIBB, tillgänglighet i bostadsbestånd.  Alla 
större fastighetsägares bostadshus har inventerats. Cirka 800 personer över 80 år bor i 
flerbostadshus i Bodens kommun. 
 
Inventeringen visar att det finns goda möjligheter för fastighetsägarna i kommunen att 
förbättra tillgängligheten. 
 
Det finns en webbtjänst på kommunens hemsida där man kan läsa slutrapporten från 
inventeringen och en sökbar TIBB-karta. Man går in på boden.se/tillgänglighet.  
Resultatet från inventeringen kommer att kommuniceras med de större 
fastighetsägarna. 
 
Gunnar Halin säger att det finns brister i tillgängligheten även inne i soprummen. 
 

§ 5 Utredning om bättre bostäder för äldre 
 
Leif Wikman: Det finns krav på tillgänglighet vid nybyggnationer. Däremot finns inga 
krav på att åtgärda redan befintliga hus. 
 
Det har kommit en statlig utredning om bostäder för äldre. Utredningens förslag kan 
träda i kraft från 2017. Utredningen föreslår ett bidrag till installation av hiss, upp till 50 
% av kostnaden, men högst 650 000 kronor. Kravet är att kommunen har gjort en 
tillgänglighetsinventering och att det är tillgängligt fram till lägenhetsdörren. Med 
bidraget följer en skyldighet att ta bort enkelt avhjälpta hinder i entréer och trapphus. 
Utredningen föreslår även en tillgänglighetsmärkning av flerbostadshus. 
 
Utredningen föreslår att investeringsstödet för trygghetsbostäder ska återinföras under 
fem år.  
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Utredningen föreslår att taket för utgiften för bostad i bostadstillägget ska höjas från 
5 000 till 7 300 kronor.  Ytterligare ett förslag är att personer över 75 år ska få göra 
RUT-avdrag för utgifter i samband med flytt. 
 

§ 6 Information om konsumentvägledning 
 
Carina Gabrielsson är konsumentvägledare i kommunen. Man kan kontakta Carina 
Gabrielsson för att få rådgivning och hon kan även komma till pensionärsföreningarna. 
 
Det finns telefonförsäljare som ringer till äldre för att sälja telefonabonnemang och 
annat. Lagen har ändrats så att ångerrätten löper från telefonsamtalet och inte längre 
från att mottagaren får en handling. 
 
Bertil Lundström säger att det förekommer att företag manipulerar med ljudfiler från 
inspelningar från telefonsamtal.  
 
Man ska inte lämna ut sina kontokortuppgifter till någon. 
 

§ 7 Information från styrelser och nämnder 
 
Kommunledningen, Inge Andersson 
 Kommunen har rekryterat en ny kommunchef, Mats Berg, för närvarande 

kommunchef i Piteå kommun. 
 Öppet Stadshus på lördag den 17 oktober mellan kl 10 och 13. Det kommer att finnas 

politiker och anställda vid de olika förvaltningarna. Det kommer att finnas 
utställningar av detaljplaner och tomter till försäljning i foajén.  

 Kommunens delårsrapport efter den 31 augusti 2015 ser bra ut. Prognosen visar ett 
överskott på 22 miljoner kronor. Särskilt bra är att socialnämnden prognostiserar ett 
överskott. Utbildningsnämnden har underskott i sin prognos.  

 Det kommer att komma fler flyktingar till Boden. Det kan bli en 
genomfartsförläggning, där flyktingarna registreras och sedan placeras ut på 
asylförläggningar. En sådan förläggning finns i Piteå. Kommunen har daglig kontakt 
med Migrationsverket. I 19 lånar ut personal till Migrationsverket för att registrera 
nyanlända. 

 EU-migranter är ett begrepp som har kommit de senaste åren. De är främst romer 
från Bulgarien och Rumänien. På Bodens kommuns hemsida finns en redogörelse för 
vilka lagar och regler som gäller. 

 Det pågår mycket kring planer att få igång byggande. Centrumvisionen har 
presenterats. Peab tittar på möjlighet att bygga på Prästholmen. Ett företag tittar på 
möjligheter att bygga radhus med bostadsrätter på Lundagårdstomten. 

 Tomterna i Sävast kan förhoppningsvis släppas under våren 2016. Det är frågan om 
ett 70-tal tomter. Mark- och miljödomstolen prövar överklaganden av tomterna.  
Boden är konkurrenskraftigt i fråga om tillgång och priser för villatomter. 
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§ 8 Fråga om utbildning för Pensionärsrådet 
 
Per-Ulf Sandström säger att det står i instruktionen att det ska hållas utbildning för 
Pensionärsrådet i likhet med styrelser och nämnder, vilket motsvarar en utbildningsdag 
under mandatperiodens början samt vid behov.  
 
Inge Andersson säger att en utbildningsdag bör hållas samtidigt för Pensionärsrådet och 
för Rådet för funktionsnedsatta. Vilken utbildning vill Pensionärsrådet ha? Inge 
Andersson frågar efter synpunkter om vilken utbildning de vill ha. Det är viktigt att 
utbildningen blir meningsfull. 
 
Per-Ulf Sandström: Bra med kunskap om hur en kommun fungerar, vilka lagar som styr.  
 
Alf Sundqvist: Vilka möjligheter finns att påverka kommunen? 
 
Gunnar Halin: Det finns mycket gemensamt mellan Pensionärsrådet och Rådet för 
funktionsnedsatta, men också mycket som skiljer. Det kan vara bättre att ha separata 
utbildningar. 
 
Per-Ulf Sandström: Per-Ulf påtalar att Pensionärsrådet ska vara remissinstans. Ett 
exempel som nämns är att rådet vid det förra mötet fick lämna synpunkter på förslaget 
till riktlinjer för stöd till trygghetsboenden. 
 
Inge Andersson: Det finns inte så många frågor som är specifika frågor för pensionärer. 
Många frågor berör många i samhället, som t ex detaljplaner, översiktsplaner och där 
finns möjlighet att lämna synpunkter. När Centrumplanen togs fram inhämtades 
synpunkter från äldre och funktionsnedsatta. Det är respektive nämnd som ska avgöra 
när en remiss ska göras och formerna för den.  
 
Gunnar Halin: Det finns övergripande frågor som man kan samråd. Ett exempel som inte 
blev bra är Nordpoolen, där en del saker hade kunnat undvikas om Kommunala 
Handikapprådet fått komma mer med synpunkter. 
 
Ingemar Karlsson: Nya ledamöter i rådet som kommer in i början av varje mandatperiod 
kan få utbildning. Ordföranden i alla nämnder kan komma vid det tillfället.  
 
Fika: 14.30 – 14.40 
 

§ 9 Information från styrelser och nämnder, fortsättning 
 
Socialnämnden, Beatrice Öman 
 Socialnämnden prognostiserar ett överskott. Hälften av överskotten härrör från 

statsbidrag för mottagandet av ensamkommande barn. Det övriga överskottet är ett 
resultat av de åtgärder som har genomförts enligt nämndens handlingsplan. 

 Nämnden har börjat installera digitala trygghetslarm. Larmen kostar mer än tidigare 
(250 kronor per månad), men det ingår numera i högkostnadsskyddet, vilket gör att 
det i praktiken blir billigare för de flesta. 
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 Erfarenheterna från använda digitala hjälpmedel (som kamera i sovrummet) är 
goda. Det är ett pågående projekt som kommunen deltar i. De som har hemtjänst kan 
få tillsyn utan att bli väckta. 

 Rekrytering pågår av personal för att förstärka bemanningen på äldreboendena. 
 Nämnden ska ha brukarråd i december nästa gång. 
 Socialnämnden ska ange sina verksamhetsinriktningar till nästa år på nämndens 

oktobersammanträde.   
 Nämnden kommer nästa år att köpa arbetskläder för 1 miljon kronor och installera 

alkolås i hemtjänstens bilar för 1,2 miljoner kronor. 
 
Bertil Lundström: Har kommunen några anställda som har utbildning för att upptäcka 
äldre som har högre risk för självmord? Beatrice Öman: Förvaltningen har börjat prata 
om det. Det ska ingå som en del av biståndsbedömningen att titta på självmordsrisken. 
 
Bertil Lundström: Får den enskilda anordnare del av pengarna för att få fler anställda 
bland de äldre? Beatrice Öman: Satsningen har gått till att förstärka äldreboendena och 
där finns inga privata utförare.  
 
Karin Liljestrand: Används statsbidragen även till andra kategorier, som t ex 
arbetsterapeuter? Beatrice Öman: Man har förstärkt distriktsköterskegruppen inom 
hemsjukvården. Gunnar Halin: Socialnämnden har diskuterat att även förstärka de 
andra grupperna i framtiden. 
 
Siv Nilsson: Det finns äldre som har ledsagning för att få utevistelse. Om personen inte 
orkar gå ut den dagen är vårdbiträdet tillsagd att gå därifrån. Går det att i stället 
använda tiden för ledsagning till sittgymnastik, annan träning eller promenad inomhus? 
Beatrice Öman: Man har tidigare sett att det funnits mycket beviljad tid för ledsagning 
som inte användes för ledsagning. Socialförvaltningen provar nu att de som vill ha 
ledsagning måste höra av sig när de vill gå ut, så att ledsagningen kommer när den 
enskilde verkligen vill ha den. Det finns inget politiskt beslut som säger att den anställde 
ska vända direkt om den äldre inte vill ha ledsagning. Beatrice Öman ska kontrollera 
frågan och återkomma. 
 
Per-Ulf Sandström. Föreningarna har fått bra respons på upprustningen av 
samlingslokalen på Å-center, men det finns vissa brister. Ljudanläggningen fungerar inte 
bra. Lokalen är godkänd för 150 personer, men det finns bord för 98 och stolar för 120 
personer. Per-Ulf Sandström önskar att lokalen kompletteras med 30 nya stolar och 
bord för ytterligare 30 personer. Beatrice Öman: Socialförvaltningen hyr lokalen, men 
vet inte vem som äger bord och stolar. 
 
Karin Liljestrand: Vem sköter om den löpande driften av samlingslokalen på Å-center? 
Det saknas sopsäckar, papper, diskmedel och annat. Vanja Berglund: Städrummet är 
smutsigt, köket är sådär. Kommunen ska inför nästa sammanträde kontrollera vem som 
sköter städningen i lokalen. 
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Utbildningsnämnden, Ingemar Karlsson 
 
 Lärarförbundet har presenterat sin ranking av kommunerna när det gäller 

utbildning. Boden ligger på 14:e plats. Norrbotten ligger bra till. Man har tittat på 
miljö, resurser, lärartäthet och löner. Boden ligger bra till på allt utom på löner. 

 Det har kommit ny lagstiftning som innebär att skolan måste kartlägga nyanländas 
skolbakgrund. Målet är att de nyanlända ska placeras in i vanliga klasser. Det har 
bildats en mottagningsenhet, som heter Blomdalen (efter Eivy Blomdahl).  

 Utbildningsnämnden har ansökt om ett statligt tillskott på 4,1 miljoner för att få fler 
lärare i de lägre klasserna. För förskolan har det kommit medel, som gör att man inte 
måste utöka storleken på barngrupperna i förskolan. 

 Inge Andersson: Från 1 juli 2015 får kommunen 3 500 kronor för varje månad som 
en elev går på utbildning för Svenska för invandrare. Det gäller personer som har fått 
uppehållstillstånd med som ännu bor kvar på flyktingförläggning. Kommunen har 
även fått retroaktivt från den 1 januari. 

 
Tekniska utskottet, Ingemar Karlsson 
 

 Svar på fråga från rådets förra möte om höga trottoarkanter. Man lever upp till 
kraven när det gäller centrum. För närvarande saknas pengar för att rätta till 
trottoarkanter i Nedre Stadsdelen. 

 Svar på fråga från rådets förra möte om utökning till 3 timmars parkeringstid. 
Kommunen bestämmer inte över Coop Forums parkering. I övrigt är all 
parkering kvartersmark vilket är fastighetsnämndens ansvar.  

 Tekniska har ett budgetunderskott på cirka 8 miljoner kronor, vilket bland annat 
beror på snöröjningen. Rötningen som ska ge biogas har blivit fördröjd på grund 
av ett överklagande. Man tvingas köpa dyrare naturgas från Norge. 

 Va-verksamheten. Förvaltningen arbetar för att hitta nivåer för Va-taxan. Boden 
ligger för närvarande lågt jämfört med andra kommuner. 

 På nästa tekniska utskott ska tas upp frågan om att ta in elbilar till kommunen. 
 Förvaltningen arbetar för att hitta en parkchef. 

 
Alf Sundqvist: Personer över 70 får sand hemkörd av tekniska förvaltningen. 
Leveranserna börjar den 28 oktober, vilket är ett par veckor för sent. Det är nu som det 
är som farligt. Ingemar Karlsson tar kontakt med tekniska förvaltningen för att försöka 
få sanden tidigare. 
 
Per-Ulf Sandström: Det är underligt att man ska prata med fastighetsförvaltningen om 
kvartersmark och med tekniska om gatumark. Kommunen borde uppträda gemensamt i 
frågan om parkeringar. Rådet har fortfarandet önskemålet att tiden för parkeringen ska 
förlängas till tre månader.  
 
Vanja Berglund bor på Åkargränd. Där finns inget som skyddar äldre som går med 
rullator. Det finns inga trottoarer. Många bilar kör ner och tömmer saker till Röda 
Korset. Ingemar Karlsson noterar frågan och tar den med sig. 
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Överförmyndarnämnden, Gunnar Halin 
 
 Det kommer många ensamkommande barn. Nämnden har fått många ärenden om 

anordnande av god man och förvaltare. Nämnden har även fått ett lagstadgat 
utbildningsansvar. Det kan krävas att nämnden får mer resurser till sin 
handläggning. 

 Överförmyndarnämnden har utökat kontrollen av delarna bevaka rätt och sörja för 
person, vilket är viktigt för dem som inte kan föra sin egen talan.  

 Det finns en utredning om framtidsfullmakter som nu är ute på remiss. Förslaget 
innebär att fullmakterna ska registreras av överförmyndaren. Fullmäktigen ska vara 
skyldig att samråda med fullmaktsgivaren. Överförmyndaren får uppgiften att ha 
tillsyn.  

 
15.35 Inge Andersson lämnar mötet och vice ordförande Karin Liljestrand leder resten 
av sammanträdet. 
 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, Mats Nordström 
 Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har ett underskott på 2-3 miljoner kronor. 

Färre besöker Nordpoolen. Försvarsmuseet har en topp mitt på sommaren, men nu 
är det mest skolor som beställer tider. Frågan har ställts om kommunen ska ha ett 
Försvarsmuseum. Meningen var att det skulle komma pengar från staten när museet 
startade.  

 Ridhuset har blivit åtgärdat. 
 
Siv Nilsson: Nordpoolen är viktigt att se över. Temperaturen har sänkts i tränings-
bassängen. Priserna är mycket högre än vad de är i badhusen intill, t ex Gammelstads 
badhus och Kalix. Badhuset är viktigt från ett folkhälsoperspektiv. Vattengymnastik är 
bra motion. Mats Nordström: Det kommer att bli justeringar av priserna. 
 
Per-Ulf Sandström: Pensionärsföreningarna hyr gymnastiklokalerna på Sanden. Sett 
över året nyttjar ett 100-tal personer lokalerna. Föreningarna har blivit påförda en hyra 
om 100 kronor per timme. En idrottsförening som nyttjar samma lokal betalar inget. Det 
är dålig signal från kommunen att behandla pensionärsföreningarna annorlunda. 
Samma gäller kultur där kfu-nämnden har beslutat att kultur för yngre ska prioriteras. 
Mats Nordström: det pågår ett arbete med bidrag till föreningar och lokaler. Staffan 
Eklund skulle kunna komma till nästa möte och redogöra. 
 
Per-Ulf Sandström: PRO och SPRF har fått ett hyresbidrag, men pensionärsföreningarna 
är egentligen inte berättigade till hyresbidrag, vilket handikapporganisationerna är. 
Pensionärsföreningarna bör inte särbehandlas negativt jämfört med andra föreningar. 
 
 
 Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
Siv Nilsson, justerare 


