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§ 1 Dagordning fastställdes 
Rådet fastställde dagordningen för mötet. 

 
§ 2 Justerare 
Leif Blomqvist valdes till justerare av protokollet. 

 
§ 3 Genomgång av föregående protokoll / delgivningar/ 
kommunchefens rapport 
Inge Andersson föreslår att en representant för Rådet och trygghet (Catarina Ask) bör 
kallas till kommande möten med Pensionärsrådet. 
 
Bertil Lundström frågar om även medicinskt ansvarig sjuksköterska bör delta vid 
mötena. Inge Andersson säger att tjänstemän får förvaltningarna deltar vid behov. 
 
Medborgarservice 
Carina Hallnor säger att lokalerna för Medborgarservice kommer att vara klara vid 
årsskiftet. Invigning äger rum efter årsskiftet. 
 
Rådet tog vid förra frågan upp om Medborgarservice kan vara behjälplig för människor 
som vill ansöka om bostadstillägg. Carina Hallnor säger att Medborgarservice ska 
samarbeta med andra myndigheter. Medborgarservice kommer inte att hjälpa till med  
att ansöka om bostadstillägg. Om man märker att det finns en efterfrågan så avser 
Medborgarservice att försöka samarbeta med Pensionsmyndigheten så att de kommer 
hit. Medborgarservice kan även bistå med broschyrer och information. 
 
Medborgarservice kommer att ha tio personer för medborgarkontakter, vilket är 
personalen från den tidigare växeln och anställda från andra förvaltningar. Man kommer 
att arbeta med ett nytt stödsystem där man kommer att registrera inkommande frågor. 
De kommer även att svara för viss intern service. Överförmyndarverksamheten kommer 
att flytta till plan 2. 
 
Per-Ulf Sandström tycker att det är bra att Medborgarservice kommer att hjälpa till att 
hitta information. En halv miljon pensionärer har inte tillgång till Internet. Om man 
räknar i Norrbotten kan det motsvara 7 500 personer i Norrbotten, uppskattningsvis 
700-800 pensionärer i Boden. Det är bra att man funderar även med det perspektivet. 
Det finns 100 000 pensionärer som skulle ha möjlighet till bostadstillägg men de har 
inte ansökt. 
 
Carina Hallnor informerar om att det finns ett hjälpmedel i kommunstyrelsesalen som 
personer med hörapparat ska hänga runt halsen för att bättre höra vad sägs i 
mikrofonerna. Det kommer att komma nya mikrofoner till kommunstyrelsesalen. 
 
Utrustning i samlingssalen i Å-center 
Beatrice Öman säger att det inte är socialförvaltningen som har det tekniska ansvaret 
för utrustningen. Det finns ingen på socialförvaltningen som kan sköta utrustningen. 
Utrustningskostnaden är det minsta problemet, utan problemet är driften. 
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Per-Ulf Sandström säger att rådet har fått veta att det är socialförvaltningen som har 
ansvaret. I nuläget fungerar AV-utrustningen på Å-center inte bra. Det går inte att få ner 
duken annat än att manuellt dra ner den. Det finns bara en mikrofon som fungerar, en 
mygga. Det har funnits bord för 96 personer. Idag finns 72 platser i en lokal som rymmer 
150 personer. Det finns inte bestick så att det räcker. Det är hårt tryck på lokalen och det 
borde gå att lösa de praktiska frågorna kring utrustningen. 
 
Béatrice Öman säger att det måste finnas ett formellt ansvar för att sköta utrustningen. 
 
Inge Andersson säger att vi måste ta tag i frågan så att någon blir ansvarig för driften av 
utrustningen. 
 
Kommunchefens senaste rapport 
Bertil Lundström säger att hans syster bodde på Björken och avled i november. Bertil 
skulle visa lägenheten för nya hyresgäster. Lägenheten visades för tolv personer innan 
någon ville hyra lägenheten. Bertil Lundström funderar på om trycket på lägenheter är 
så högt som det står i kommunchefens rapport. Inge Andersson säger att kommunchefen 
sin rapport pratade om att trycket på äldreboenden är högt. Boendet på Björken har en 
egen kö. 
 
Béatrice Öman säger att Björken går att hyra för alla över 70 år. Man måste inte ha ett 
särskilt behov eller biståndsbeslut. Den som vill ställa sig i kö till Björken kan vända sig 
till fastighetsförvaltningen. 
 
Inger Edman Nilsson frågar om extratjänster. Hur många är de? Inge Andersson säger 
att man har tittat på vilka förvaltningar som har möjlighet att ta emot extratjänster. Det 
är många på förskolorna, vissa på tekniska och socialförvaltningen. Kommunen ska ha 
74 tjänster totalt och är uppe 40 tjänster. Kommunstyrelsen har fattat beslut om hur 
många tjänster förvaltningarna ska ta emot. Det blev totalt 260 tjänster i hela länet. 
Kommunen kommer att få 1,2 miljoner kronor av staten som kompensation. Tjänsterna 
kostar ingenting och kommunen får även ersättning för handledning. 
 
Inger Edman Nilsson frågar om språkombudsutbildning med socialförvaltningen i 
samverkan med Lärcentrum. Inge Andersson säger att man har genomfört utbildning i 
en omgång. Béatrice Öman säger att 18 personer har utbildats. Meningen är att det ska 
finnas någon som bistå med språkliga frågor och med interkulturell kompetens. För 
många äldre kan det vara en omställning att prata med personal som kommer från 
andra länder och som bryter. I den processen kan språkombuden hjälpa till. 
 
Inger Edman Nilsson säger att det inte är bra om det kommer personal som inte alls kan 
göra sig förstådda på svenska. 
 
Siv Nilsson tycker att det är bra att vi får in nysvenskar, men de måste få stöd och 
handledning. På äldreboende finns det mer personal som kan hjälpa till. Om de skickas 
ut i hemtjänsten bör de ha en person med sig. 
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Åsa Nilsson frågar om hon som brukare i hemtjänsten har rätt att önska annan personal 
om man inte alls förstår vad personalen säger. Béatrice Öman säger att man kan inte 
kräva att personalen kan flytande svenska om det inte krävs för att utföra jobbet. Om 
syftet är att föra ett samtal kan man ställa högre krav än om syftet bara är att utföra en 
aktivitet. Inge Andersson säger att om man som brukare i hemtjänsten inte kan prata om 
väder och vind med personalen så är det inte anledning till att byta. Om man däremot 
inte blir förstådd när man vill kliva ur sängen så är det ett problem. 
 
Hans Grönberg undrar om man kan använda telefontolk. Beatrice säger att man kan 
använda det under en begränsad period. 
 
Inger Edman Nilsson säger att det ska inte vara två som kommer och som bägge två har 
svårt med språket. 
 
Bertil Lundström tar upp att kommunchefen skrivit att det inte gick att ordna badvakter 
i Aldersjön i somras. Han hoppas att det går att lösa till nästa sommar. 
 
Spegel vid gång och cykelväg utanför Sandenskolan 
Tekniska förvaltningen meddelar att de kommer att sätta upp en spegel enligt rådets 
önskemål vid det förra mötet. 
 

§ 4 Digitaliseringsprojektet Remo Age (Helena Samuelsson) 
RemoAgeprojektet börjar närma sig sitt slut. Bodens kommuns deltagande är avslutat. 
Remo Age är ett EU-projekt där flera länder deltar. Projektet utvärderas av flera 
universitet, bland annat Luleå tekniska universitet. 
 
Visionen är att Sverige ska vara bäst på e-hälsa 2025 för att kunna ge en jämlik vård. 
 
Projektets mål är att utveckla stödet för personer med demenssjukdom och andra 
multisjuka äldre som bor i glesbygd i Norra Europas perifieri, så att de har möjlighet att 
bo kvar i sina hem. Syftet är att utveckla arbetsmetoder för att kunna nyttja den digitala 
tekniken och omsorgen. Man vet sedan tidigare att tekniken fungerar. 
 
I Boden har man testat dag- och nattillsyn på distans, multiprofessionellt stöd på distans 
(till exempel att göra samordnad individuell plan) och anhörigstöd på distans. Fyra 
brukare har haft tillsyn nattetid med mörkerseende kamera och de var mycket nöjda. 
Tre samordnade individuella planer har genomförts med videoteknik. Två anhöriga har 
deltagit i anhörigstöd via videoteknik och där har det varit vissa svårigheter med 
tekniken. 
 
Det krävs Internetöverföring som klarar av att överföra rörlig bild. Helena Samuelsson 
säger att täckningen i kommunen är bra. Socialförvaltningen har kunnat installera 
samtliga digitala trygghetslarm med förstärkningsantenner på sina håll. 
 
Siv Nilsson sitter med i ledningsgruppen för Remo Age. Hon undrar varför man inte vill 
satsa mer på samordnad individuell plan så att man slipper resor. Genomförandet av bra 
planering underlättas. Man behöver utveckla det arbetet där brukaren sätts i centrum. 
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Béatrice Öman håller med och säger att det har varit en tröskel att komma igång med 
distriktsläkare från hälsocentralen. 
 
Inge Andersson säger att det kommer ändring av reglerna för färdigutskrivna patienter 
från årsskiftet. Riktlinjerna ska antas av regionfullmäktige och fullmäktige i 
kommunerna. 
 

§ 5 Kommunens ansvar för rehabilitering (Ann-Catrin Zakrisson 
MAR) 
Ann-Cathrin Zakrisson ska prata om rehabiliteringsansvaret. Region Norrbotten har haft 
ett projekt där man har arbetat fram nya riktlinjer för rehabiliteringsansvaret i 
Norrbotten. 
 
Ann-Cathrin Zakrisson säger att det från nästa år kommer en ny lag om samverkan kring 
utskrivning från hälso- och sjukvården. Den innebär att man ska få en fast vårdkontakt 
vid utskrivningen. Man arbetar också vidare mot att kunna ha Samordnad Individuell 
plan (SIP) i hemmen. 
 
Bertil Lundström säger att det finns en avdelning nr 41 i Sunderbyns sjukhus om 
Neurorehab. De har en åldersgräns på 16-65 år. Inge Andersson säger att åldern är 
kopplad till arbetsför ålder. Det finns nog en annan avdelning för de som är äldre. 
 
Lena-Marie Johansson har arbetat i LSS. För personkrets 2 bedömer man 
konsekvenserna i t ex yrkeslivet. Man kan återhämta sig bra efter en stroke och då 
tillhör man inte personkretsen enligt LSS. 
 
Siv Nilsson säger att på kommuner som har satsat mycket på rehabilitering och stöd i 
hemmen har fått betydligt lägre kostnader för hemtjänstinsatser. Hon undrar hur Ann-
Cathrin Zakrisson ser på samverkan i nivå 1 och om det finns tillräckliga resurser för 
rehabilitering. Ann-Cathrin Zakrisson säger att kommunen har anställt fler 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom hemsjukvården. Om man har fått en stroke 
så har man möjlighet att ansökan om öppenvårdsrehab som är regionens ansvar. 
Kommunens rehabteam går in under veckorna som går innan man får komma till 
öppenvårdsrehab. 
 
Inge Andersson säger att Bodens kommun har minskat kostnaderna inom hemtjänsten 
och en förklaring kan vara att kommunen har blivit bättre på att arbeta med 
rehabilitering. 
 
Britt-Marie Blomkvist undrar om kommunen kan ordna så att det finns en 
träningsgrupp en gång i veckan för strokepatienter. Ann-Cathrin Zakrisson säger att 
primärvården har träningslokaler. 
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§ 6 Information om vårdcollege – hur kommunens förvaltningar 
arbetar tillsammans för att säkra kompetensbehovet inom 
äldreomsorgen 

Lena Fällman arbetar som personalkonsult vid socialförvaltningen. Hon är ordförande i 
den lokala styrgruppen för vård- och omsorgscollege. Anette Lund är rektor för vård- 
och omsorgsprogrammet vid Björknäsgymnasiet. Helena Hansson är rektor för 
Lärcentrum vid arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
Boden godkändes som en lokal förening med vård- och omsorgscollege 2016. Vård- och 
omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsgivare, utbildningssamordnare, 
myndigheter samt fackliga representanter. Den ska främja framtida 
kompetensförsörjning och ge en kvalitetssäkrad utbildning. Kommunen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare med ett hållbart, hälsofrämjande och utvecklande arbetsliv och 
erbjuda karriärmöjligheter. 
 
Det finns en lokal styrgrupp som träffas cirka fyra gånger per år. Det finns ett 
arbetsutskott som träffas fem gånger per år. Gruppen har formulerat mål om att öka 
antalet handledare i verksamheterna, öka andelen ungdomar som söker vård- och 
omsorgsprogrammet och att öka andelen medarbetare med vård- och 
omsorgsutbildning. Man samverkar för att locka fler unga och utrikesfödda till arbete 
inom vård och omsorg. Man har utbildat språkombud som ska vara ett språkligt stöd för 
medarbetare med svenska som första och som andra språk. 
 
Anette Lund säger att vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dem som vill arbeta 
inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och personer med 
funktionsnedsättning. Eleverna gör Arbetsplatsförlagt lärande på olika verksamheter 
och övar sina färdigheter. Eleverna får förutom examensbevis även ett collegediplom att 
ha med sig när de söker jobb. 
 
Alla elever läser gymnasiegemensamma ämnen (svenska, engelska, matematik mm), 
programgemensamma ämnen (medicin, vård- och omsorgsarbete, specialpedagogik, 
psykiatri mm), programfördjupningar (räddningsmedicin, akutsjukvård mm) samt 
individuella val. Alla gör ett gymnasiearbete. Totalt läser man 2500 poäng under de tre 
åren på programmet. Man måste ha godkända betyg på minst 2250 poäng för att få sitt 
diplom. 
 
De som började ettan i höstas var 23 elever på 24 platser, varav fyra pojkar och sex 
flerspråkiga elever. År 2 är nio elever och år 3 har 17 elever. Man vill gärna ha fler 
pojkar. 
 
86% av de som har fullgjort utbildningen har fått yrkesexamen och 57 % har fått 
högskoleförberedande examen. 
 
Helena Hansson säger att kommunal vuxenutbildning är en fantastisk chans för vuxna. 
De flesta som läser på vuxenutbildningen läser vård- och omsorgskurser. Eleverna har 
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större möjligheter att välja vad och i vilken takt de vill läsa än vad man har på 
gymnasiet. De flesta tar inte lån från CSN för sina studier. För att få diplom ska man ha 
 
läst 1500 gymnasiepoäng. Det är samma innehåll i kurserna som på gymnasiet. SKL och 
Kommunal har träffat en överenskommelse om en karriärväg till vårdbiträde och för det 
krävs 800 poäng. 
 
Nytt från 1 juli 2018 är att måste ha godkänt i kurserna svenska 1 och samhällskunskap 
för att få diplom. 
 
Béatrice Öman säger att socialförvaltningen har sagt att alla anställda ska vara 
undersköterskor. Förvaltningen kommer att behöva omformulera kraven utifrån den 
nya titeln vårdbiträde. Inge Andersson anser att karriärvägen till vårdbiträde bör 
marknadsföras. 
 
Helena Hansson säger att en nyhet är jobbspår. Kommunen ska tillsammans med 
Arbetsförmedlingen hitta jobbspår för nyanlända. Personer som läser SFI ska få 
möjlighet att komma in på yrkesutbildning. 
 
Helena Hansson säger att samarbete inom vård- och omsorgscollege har varit bra så att 
det snabbt går att ordna utbildning där det finns behov av att anställa. Man hjälps åt att 
marknadsföra college. 
 
En gång om året har man möte med regionen för att få platser vid akutsjukvården. 
 
Inge Andersson säger att språkombud kan behövas på andra ställen inom vård och 
omsorg. Det kommer att bli etableringsanställningar hos privata arbetsgivare inom 
andra branscher. 
 

§ 7 Sammanträdesdagar för 2018 
Rådet fastställer följande sammanträdesdagar för 2018: 14 februari, 11 april, 13 juni, 10 
oktober och 12 december. 

 

§ 8 Frågor till tekniska förvaltningen 
Inga föranmälda frågor har kommit till tekniska förvaltningen. 
 

§ 9 Information från styrelser och nämnder 
Inge Andersson säger att kommunen gör allt vad den kan för att lyfta fram Boden som 
ett öppet och välkomnande samhälle. Man har bestämt att närhetslivet gäller i Boden. Vi 
verkar och är nära varandra på olika sätt. Kommunen har tagit fram ett 
marknadsföringspaket med film och annat som visar Boden som en kommun att 
etablera sig i och att besöka. 
 
Kommunen planerar att genomföra en Pride-festival den 22-25 mars 2018 som en 
manifestation för det öppna och välkomnande Boden. Den heter Northern Light Pride 
Festival. Det kommer att bli föreläsningar på skolor, teaterföreställningar. Kyrkan deltar 
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med drop-in-vigslar. Rickard Söderberg kommer att inviga festivalen och göra en 
föreställning. 
 
Det finns ett nätverk som heter Boden Pride och har 600-700 medlemmar. De 
arrangerar Boden Pride tillsammans med RFSL, Boden Event och andra.  
 
Detaljplanen för Enen är på väg till fullmäktige för fastställande. Det blir 
generationsboende med både äldre och yngre. Vid Boden Business Park planeras en 
utbyggnad på 3 000 kvadratmeter för företag som vill etablera sig där. Det blir ett 
trevåningshus med 1000 kvadrat på varje våning. Ett företag med förebyggande 
hälsovård vill etablera sig där. 
 
Socialnämnden 
Inger Edman Nilsson frågar om nya platser i Harads. Beatrice Öman säger att det 
kommer att tillkomma ett 20-tal platser på äldreboendet i Harads. 
 
Beatrice Öman säger att det blev en bra riksnyhet om evakueringen av äldreboendet på 
Svedjebacka på grund av vägglöss. Kommunens krisberedskap har fungerat mycket bra. 
Förvaltningen var tvungen att snabbt rigga ett äldreboende på ett annat ställe. En eloge 
till regionen som har lånat ut sängar och annan utrustning. Man har fått köpa ny kläder 
och köksutrustning eftersom inget kunde tas med från Svedjebacka. 
 
Alf Sundqvist undrar om det görs någon utredning varifrån vägglössen kommer. 
Béatrice Öman svarar att det går inte att veta. Det kan hända varje gång någon har tagit 
med sig en väska från en semester. Det kan dröja flera månader innan man märker att 
det har kommit vägglöss. 
 
Utbildningsnämnden 
Hans Grönberg säger att förskoleklass kommer att bli obligatorisk från hösten 2016. 
 
Fastighetsnämnden 
Per-Ulf Sandström säger att fastighetsnämnden sedan starten har fått åtgärda gamla 
försyndelser. Fastighetsbeståndet har inte skötts på ett ekonomiskt sätt. Till exempel 
fick man vid rustandet av kommunstyrelsesalen även byta hela taket. Förvaltningen har 
inventerat och börjat åtgärda många tak på kommunala fastigheter. 
 
Det finns stora investeringsbehov och idrottsanläggningar, som ridhuset och ishallen. 
Investeringsbehovet i skolor inom en tioårsperiod är 300-350 miljoner kronor. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Gösta Eriksson säger att bygglovet för det nya äldreboendet är klart. Inge Andersson 
säger att det första spadtaget blir den 9 januari 2018 kl 11.00. 
 
En del andra byggnationer är på gång, såsom granntomten till Panelen. Nya tomter 
släpps i Sävast. Bodenbo planerar för boenden nära bowlinghallen. Nya lägenheter 
planeras på gamla Ing 3:s övningsområde. 
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När det gäller Lundagård har tiden för en entreprenör gått ut. Det finns nya intressenter 
som vill bygga där. Inge Andersson säger att en har lämnat seriösa skisser över hur 110 
lägenheter skulle kunna byggas. 
 
Gösta Eriksson säger vidare att det pågår saneringsarbete vid den gamla tvätten. Marken 
måste saneras för att man ska kunna använda markytorna på ett vettigt sätt i framtiden. 
 
Inge Andersson säger att detaljplanen för området bredvid Centralskolan har varit på 
samråd. De flesta synpunkterna är positiva. Planen ska ut för justering och utställning. 
Lindbäcks bygg är intresserade att bygga där. 
 
Bertil Lundström undrar om Inge Andersson arbetar aktivt för att döpa om 
Centralskolan till Folkskolan. Inge säger att det redan står Folkskolan på väggen. 
 
Tekniska utskottet  
Michael Engström säger att spegeln vid Sandenskolan inte är den fullständiga lösning på 
problematiken där. 
 
Pumpstationen nere vid Örat är en av kommunens första pumpstationer. Det har varit 
svårt att få till den så att den blir bra. Den kommer att vara klar någon gång efter nyår. 
 
Reningsverket hade problem för några veckor sedan beroende på Eu-regler om vad som 
gäller vid kallt klimat. 
 
Kommunen har fått en bra VA-plan som ger möjlighet att långsiktigt ta hand om vattnet. 
Många kommuner har brister i VA-systemet. Planen ger möjlighet att renovera, bygga 
om och laga till. 
 
Biogasanläggningen fungerar bra. Man har varit tvungen att komplettera med naturgas 
under vissa perioder. Det finns diskussioner att flytta en tankstation mer centralt. Inge 
Andersson säger att man har en diskussion om en gemensam produktion med Luleå 
kommun. 
 
Man byter ut kommunens fordon för att de ska bli bättre för miljön. 
 
Tekniska förvaltningen har fått en ny gatuchef, Maria Kristoffersson. 
 
Inge Andersson säger om verksamhetsområdet Kusån / Kusön att alla fastighetsägare 
har fått information. Man hade ett bra möte på bygdegården i Kusön. 
 
Bertil Lundström säger att Luleå kommuns 16 sist inköpta bussar är dieselbussar. 
 
Gösta Eriksson säger att kommunen samarbetar med Länstrafiken för att kunna köra 
bussarna mellan Luleå och Boden med biogas. 
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Överförmyndarnämnden 
Arne Pettersson säger att det ser bra ut. Alla årsräkningar är granskade. Nämnden håller 
på med omprövning av alla förvaltarskap och arbetar med utbildning av alla gode män. 
 
Antalet ensamkommande barn har blivit mindre. 
 
Det har blivit svårt att få tag i förvaltare i några krävande uppdrag. Nämnden tittar på 
möjlighet att anlita ett företag som kan åta sig förvaltarskap i svåra fall. 
 
Länsstyrelsen har varit på tillsyn hos överförmyndarnämnden. Länsstyrelsen har skrivit 
att akterna handläggs överlag på ett lämpligt och rättssäkert sätt. 
 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 
Inge Andersson säger att Ungdomens hus är utrymt men man har inga 
ersättningslokaler. Kfu-nämnden tackade nej till ersättningslokalen i gamla Ica Kanonen. 
 
Gösta Lindmark säger att han vaknade den 17 september mitt under älgjakten och var 
sjuk. Han åkte till Sandens hälsocentral, hade 237 i sänka men fick åka hem. Han blev ett 
par timmar senare tvungen att åka in med ambulans. Först kl tolv natten kom läkaren. 
Han fick åka till röntgen och man såg att det var problem med gallan. Han fick 
antibiotika och blev så småningom frisk. Gösta Lindmark säger att de boende i Harads 
saknar en distriktssköterska. 
 

§ 10 Övriga frågor 
Bertil Lundström undrar hur omfattande användningen av morfinplåster är i Boden. 
MAS får lämna svar på det till nästa gång. 
 
Siv Nilsson säger när det gäller morfinplåster att det är kontrainjicerat. Det är inte 
kommunen som bestämmer vem som får morfinplåster utan det är ordinerat av läkare. 
 
Mona Ahlström frågar om broddar. Tidigare år har kommunen delat ut broddar till 
människor över en viss ålder. Hon kontaktade Fixaren Anders Johansson som säger att 
kommunen anser att det är för dyrt med broddar. De kostar 225 kronor per par att köpa 
in. Hon undrar vad hon kan skriva om Aktivisten om tillgången till broddar. Inge säger 
att Fixarn ska erbjuda gratis broddar vid sina hembesök.  
 
Inger Edman Nilsson undrar om man kan få hjälp av Fixarn om man är under 70 år. Inge 
Andersson säger att man då får ansöka om bistånd på annat sätt. Béatrice Öman säger 
att Fixarn finns för att undvika fallolyckor bland äldre. 
 
Siv Nilsson har två frågor till nästa möte: 
 
· Handlingsplanen för patient- och brukarmedverkan. Hur arbetar man med den. 
 
· Samordnad individuell plan. Ta hit någon som beskriver riktlinjerna för sipen. 
 



 11 

Per-Ulf Sandström tar upp aktivitetsstödet. Det gavs ett uppdrag i den strategiska 
planen. Det ska redovisas den 31 december och tas upp på nästa möte. 
 
Per-Ulf Sandström tar upp att det kommer nya riktlinjer för trygghetsboende och att det 
ärendet inte har passerat Pensionärsrådet. Inge säger att det är bara en justering att 
man sänker åldern från 70 till 65 år. 
 
  
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
Leif Blomqvist, justerare 
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