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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2015-09-02  
Plats och tid: Stadshuset, kommunstyrelsesalen kl 13.00- 15.25 
 
Beslutande: Inge Andersson, ordförande 
  Alf Sundqvist PRO 
  Margareta Hansson PRO 

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

Bertil Lundström SPF 
Siri Åström Vision pensionärerna 

     
Ersättare Vanja Berglund PRO,  

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

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 

Anita Karlsson, utbildningsnämnden 
Lars Nilsson, miljö- och byggnämnden 
Ingemar Karlsson, tekniska utskottet 
Arne Pettersson, överförmyndarnämnden  
Mats Nordström, miljö- och byggnämnden 

 
Övriga närvarande: Ingegerd Antonsson, socialförvaltningen 
 Lena-Marie Johansson, socialförvaltningen 
 Daniel Bergh, kommunledningsförvaltningen, sekreterare 
   
Justerare:  Bertil Lundström  
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§ 1 Justerare 
 
Bertil Lundström utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren 
 

§ 2 Genomgång av föregående protokoll / kommunchefens rapport 
 
Ordföranden går igenom protokollet från den 4 maj 2015. 
 
Per-Ulf Sandström rapporterar om frågan om slöjdlokal för pensionärsföreningarna.  
 
Ordföranden går igenom kommunchefens rapport från den 31 augusti 2015. 
 

§ 3 Frågor under beredning 
 
Slöjdlokal för pensionärsföreningarna.  
 

§ 4 Diverse frågor 
 
Ingegerd Antonsson presenterar sin ersättare Lena-Marie Johansson. 
 
Bertil Lundström frågar om det finns möjlighet att informera pensionärer om 
tandvårdsstödet. Ordföranden föreslår att information om stödet kan ges i nästa 
nummer i BodenBild. Per-Ulf Sandström anser att kommunen även kan informera om 
bostadstillägget i BodenBild. 
 
Siv Nilsson berättar att de nu pågår en mässa på Boden Arena om hjälpmedel. 
 

§ 5 Information från kommunledningen 
 
Inge Andersson informerar om att rekryteringen av en ny kommunchef förhoppningsvis 
är avslutad mot slutet av september.  
 
Det pågår diskussioner med en intressent som man hoppas kan driva anläggningen vid 
Hästcentrum.  
 
Kommunfullmäktige kommer den 7 september att behandla ett ärende om att revidera 
vindbruksplanen, som är ett tematiskt tillägg till Bodens kommuns översiktsplan. 
Vindbruksplanen pekar ut fyra utredningsområden där etablering av storskalig 
vindkraft kan vara möjlig.  
 
Inge Andersson nämner vidare planerna på etableringen av en ny datahall i Harads.  
 
Kommunen har godkänt ett markanvisningavtal med ett företag som vill bygga 
bostadsrätter i det kvarter där Lundagårdsskolan ligger. Skolan kommer att rivas. 
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§ 6 Val av beslutsgrupp 
 
Rådet väljer följande personer till Pensionärsrådets beslutgrupp.  
 
Ledamöter: 
Alf Sundqvist, PRO, ordförande 
Karin Liljestrand, SKPF 
Per-Ulf Sandström, SPRF 
 
Ersättare:  
Bertil Lundström, SPF 
Siri Åström, Visions pensionärer 
Vanja Berglund, PRO 
 

§ 7 Information från socialnämnden 
 
Socialnämndens ordförande Beatrice Öman berättar att socialförvaltningen har haft en 
relativt lugn sommar. Den planering som förvaltningen gjorde inför sommaren har gett 
ett positivt utslag. Nämnden har en positiv ekonomisk prognos. Budget för nämndens 
stora verksamheter håller. 
 
Verksamhetschefen Maiden Karlberg berättar om stimulansmedel för ökad bemanning i 
äldreomsorgen. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att komma med riktlinjer om vad som 
krävs för att äska dessa medel. Det går att äska medel för insatser som görs från den 1 
juli 2015. Satsningen på stimulansmedel pågår fram till 2018 och ger Bodens kommun 
sammanlagt 20 miljoner kronor.  
 
Beatrice Öman säger att socialnämnden den 24 september kommer att utvärdera 
satsningen på ett samarbete med Samhall. Inge Andersson säger att socialnämnden har 
fått budgetförstärkning för projektet och socialnämnden avgör hur det ska utföras.  
 
Arbetsmiljösamordnaren Marie-Helene Ståhl informerar om ett förslag till riktlinjer för 
trygghetsboenden i Bodens kommun. För att få tillgång till ett trygghetsboende krävs att 
en i hushållet ska ha fyllt 70 år. Fastighetsägare eller verksamhetsansvarig som startar 
ett trygghetsboende kan ansöka hos kommunen om kommunal finansiering av 
värd/värdinna och gemensamhetslokal. 
 
Beatrice Öman berättar om ett projekt med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 
landstinget för att hitta e-lösningar inom omsorgen. Socialnämnden i Boden har fått en 
förfrågan om den vill gå med i projektet. 
 
Beatrice säger vidare att socialnämnden har påbörjat arbetet med 
jämställdhetsintegrering enligt CEMR-deklarationen, vilket är ett uppdrag från 
fullmäktige till samtliga nämnder.  
 
Siv Nilsson säger att Länspensionärsrådet tog upp frågan om e-hälsa. Hon undrar om 
socialförvaltningen kommer att ha en referensgrupp från brukarorganisationerna och 
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pensionärsorganisationerna? Beatrice Öman svarar att det kommer att bildas en grupp 
om kommunen väljer att gå med i projektet.  
 
Bertil Lundström tar upp den fritidspeng på 80 miljoner som skulle gå till familjer med 
fritidsstöd. Han undrar om det finns någon möjlighet att en del av dessa pengar kan gå 
till pensionärsföreningar. Beatrice Öman har inte något svar på den frågan.  
 
Bertil Lundström tar vidare upp att det har stått i SCB:s tidskrift Välfärd att 
självmordfrekvensen är tre gånger så hög bland personer över 80 år som i andra 
grupper. Har Bodens kommun utbildat personal i hur man kan upptäcka och få stopp på 
sådant? Inge Andersson svarar att det kan finnas anledning att fundera på sådan 
utbildning när det gäller kompetensutveckling av hemtjänstpersonal.  
 
Rådets möte ajourneras mellan kl 14.30 och 14.45. 
 

§ 8 Information från utbildningsnämnden  
 
Nämndsledamoten Anita Karlsson berättar att den så kallade ob-barnomsorgen har 
blivit mycket populär och är fullbokad.  
 
Kommunen har gjort en satsning som på en grupp med barn med särskilda behov och 
autistiska barn. Gruppen heter Kryddgården och finns på Fagernäs skola. 
 
Bodens kommun har ansökt om certifiering av vård- och omsorgscollege.  
 
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 8,4 miljoner kronor i år. En 
bidragande orsak är att kostnaden för mat ökat med en miljon kronor mer på inköp av 
ekologisk mat. 
 

§ 9 Information från miljö- och byggnämnden  
 
Miljö- och byggnämndens ordförande Lars Nilsson säger att byggloven har ökat med 15 
% i år. Det sker i år 28 nybyggnationer av bostadshus, jämfört med förra året 14 stycken. 
För fritidshus är siffran 11 stycken, jämfört med 8 i fjol.  
 
Ärendena på livsmedelssidan har ökat. Hittills har år har 1 000 ärenden kommit in, 
jämfört med 1 000 ärenden under hela fjolåret. 
 
Miljö- och byggnämnden kommer den 8 september att behandla ett ärende om vite för 
restaurangen The Bull för att den inte inväntade ett startbesked för en ombyggnation. 
 
Det har byggts ganska många så kallade Attefallshus i Boden. Attefallshusen kräver 
bygglov om man vill ha ett avlopp i huset. 
 
Det nedbrunna huset vid älven som ägs av Wiksténs fastigheter håller på att rivas. Det 
kommer eventuellt att göras en justering av detaljplanen för att möjliggöra att flera hus 
kan byggas på plasten. 
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Det har skett en markant ökning av uteserveringar. Nämndens uppfattning är att det 
fungerar bra. Allstars uteservering kommer att vara kvar under vintern för att man ska 
se om det blir några problem med snöröjningen. Nämnden tittar mycket på 
tillgängligheten. 
 
Siv Nilsson tar upp att parkeringen bakom Lindex används för genomfartstrafik. Inge 
Andersson säger att kommunledningen har pratat om att se över trafiken totalt i stan, 
till exempel gällande trafikströmmar, enkelriktningar och hastighetsbegräsningar. 
 

§ 10 Information från tekniska utskottet 
 
Ingemar Karlsson, ledamot i tekniska utskottet, säger att sommaren har varit lugn. Det  
som har varit står på sidan 4 i kommunchefens rapport. Tekniska utskottet har ett 
underskott i budget på grund av kostnader för snöröjningen förra vintern. Utskottet har 
fått ett uttryckligt uppdrag av kommunledningen att se över reglerna för 
handikapparkeringarna i stan.  
 
Ledamöter i rådet tar upp att det finns önskemål om utökad tid på p-skivorna från 2 till 
3 timmar. Ingemar Karlsson säger att tiden är en avvägning av flera intressen och att 
man befarar anställda i stadskärnan ska blockera platserna för besökare om 
parkeringstiden utökas.  
 

§ 11 Information från överförmyndarnämnden  
 
Överförmyndarnämnden Arne Pettersson säger att överförmyndarnämnden har haft sitt 
första nämndssammanträde efter sommaren. Sommaren har varit lugn. Det var betydligt 
mer telefonsamtal till ordföranden för fyra år sedan. 
 
Kommunen har haft en stor ökning av ensamkommande barn. Det är bråttom att ordna 
en god man till de ensamkommande barnen. Dessutom har bland annat Luleå kommun 
placerat ensamkommande barn i Harads, vilket gör att Överförmyndarnämnden i 
Bodens kommun får tillsyn över deras gode män.  
 
Överförmyndarnämnden behöver fler gode män till ensamkommande barn. Arne 
Pettersson vädjar till alla som är intresserade att anmäla intresse för att bli god man. Ett 
uppdrag som god man för ensamkommande barn är passande för pensionärer, eftersom 
det rör sig om förhållandevis korta uppdrag som innehåller uppgifter som måste utföras 
under dagtid. 
 
En ledamot i rådet frågor om hur nämndens uppföljning görs så att det inte sker något  
missnyttjande av äldre. Arne Pettersson berättar att granskningen av årsräkningar sker i 
efterhand. Nu slutförs 2014 års årsräkningar.  Nämnden har god ordning på 
granskningen och har ringt mycket till boenden och anhöriga för att bland annat 
kontrollera att inköp har kommit huvudmannen till godo.  
 
Arne Pettersson berättar vidare om den kontroll som görs av nya gode män. Det finns 
ingen övre åldersgräns för gode män. En polisutredning av en förvaltare som misstänks 
för brott är nu klar och överlämnad till åklagare. 
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§ 12 Information från kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 
 
Nämndens ledamot Mats Nordström har ingen information att lämna vid det här mötet. 
 
Inge Andersson säger att kommunen har ökat anslaget till kultur under sommaren.  
En bokmässa kommer att hållas i Boden i september 2016.    
 

§ 13 Övriga frågor 
 
Alf Sundqvist frågar varför PRO står på listan över inbjudna föreningar till det nya 
Integrationsrådet.  Inge Andersson svarar att tanken är att det ska finnas representanter 
för hela samhället,. Kommunen vill ha en bra spridning på vilka som ska representeras.  
Beatrice Öman lägger till att det är bra att det svenska civilsamhället finns med. Det 
finns en stor kraft i det svenska föreningssamhället. Intergrationsrådet ska vara en 
kontaktyta mot det svenska föreningslivet.  
 
Vanja Berglund tar upp frågan om tillgängligheten för ambulanser vid Alens förskola. 
Tekniska utskottet tar med sig frågan och återkommer. 
 
Per-Ulf Sandström frågar hur inbjudningarna har gjorts till Integrationsrådet. SPRF har 
inte fått någon inbjudan. Per-Ulf tycker att det skulle vara bra om Kommunala 
Pensionärsrådet finns representerat. Inge Andersson ber att få återkomma i frågan. 
Integrationsrådet ska inte vara stor församling, med det ska finnas representanter för 
olika typer av organisationer.  
 
 
 Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
Bertil Lundström, justerare 
 
 
 
 
   


