
 1 

 
 
Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2016-12-07 
Plats och tid: Stadshuset, kommunstyrelsesalen kl 13.00- 16.00 
 
Beslutande: Karin Liljestrand SKPF (ordförande)  
  Åsa Nilsson SKPF 
  Per-Ulf Sandström SPRF 

Siri Åström Vision pensionärerna 
Siv Nilsson SPRF 
Bertil Lundström SPF 
Margareta Hansson PRO   
Inger Edman Nilsson PRO 
Vanja Berglund PRO 
 

     
Ersättare  Gertrud Carlsson SKPF 

Birgit Blombäck SPF 
Britt-Marie Blomqvist PRO 
Gösta Lindmark PRO 
Maj-Britt Strand SKPF 
Ulla Röding SPRF 

   
Kommunföreträdare Béatrice Öman, socialnämnden 
 Lars Nilsson, miljö- och byggnämnden 
 Arne Pettersson, överförmyndarnämnden 

Mikael Engstöm, tekniska utskottet 
 
Övriga närvarande:  Lena-Marie Johansson, socialförvaltningen 
 Patrik Lindahl, kommunledningsförvaltningen (sekreterare) 
 Robert Näslund, tekniska förvaltningen 
 Jan Lundberg, tekniska förvaltningen 
 Helen Eriksson, tekniska förvaltningen 
 Maria Kristoffersson, tekniska förvaltningen 
 Joakim Kyräs, tekniska förvaltningen 
 Mats Björk, socialförvaltningen 
 Anders Vall, utbildningsförvaltningen 
    
Justerare:  Siri Åström 
 
 
 
 
 



 2 

§ 1 Dagordning fastställdes 
 
Dagordningen fastställdes med följande justeringar:  Punkten 5, Information om förslag 
till nytt äldreboende utgår. Punkten 6, Redovisning av öppna jämförelser inom 
äldreomsorgen utgår. Dock lämnas viss information om detta under punkten 6, 
Information från styrelser och nämnder, i samband med dragning från socialnämnden.  
Punkten mötesdagar 2017 läggs till som egen punkt, nr 7. I övrigt väcktes ett antal 
övriga frågor som mötet beslutade att hänföra till punkten 6, Information från styrelser 
och nämnder, i samband med dragningar från de olika nämnderna och verksamheterna.  

 
§ 2 Justerare 
 
Siri Åström utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren. 
Dessutom föreslår Per-Ulf Sandström att det i fortsättningen ska väljas justerare utifrån 
en fastställd lista, där samtliga ledamöter finns med och blir justerare av protokoll enligt 
listans turordning. Mötet bifaller förslaget, en lista upprättas till nästa möte. 

 
 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll / kommunchefens rapport 
 
Ordförande gick igenom föregående mötes protokoll (2016-10-05). Per-Ulf Sandström 
hade följande frågor med koppling till föregående mötes protokoll: Uppdatering kring 
diskussion av samhällighetsföreningen efterfrågades (ansvarig Lars Andersson, 
samhällsbyggnadskontoret). Vidare efterfrågades även förtydligande vad gäller ansvar 
för hängrännor. Joakim Kyräs, gatuchef, förtydligade fastighetsägarens ansvar.  
 
Det förelåg även fråga kring tillgång på äldreboende, med utgångspunkt i Béatrice 
Ömans information från föregående möte. Béatrice förtydligade informationen och sin 
ståndpunkt. Vidare kvarstod frågan angående vem som äger inredningen på Å-center. 
Då ingen från fastighetsförvaltningen eller förvaltningen för kultur, fritid och unga var 
närvarande kvarstår frågan till nästa möte. Avslutningsvis påpekade Per-Ulf Sandström 
vikten av att pensionärsrådet, och dess olika föreningar, ges möjlighet att i olika 
omfattning delta i olika projekt och insatser. Efter att ovanstående kortfattat diskuterats 
lades föregående mötes protokoll till handlingarna. 
 
Kommunchefens månadsrapport lades till handlingarna.  
 
 

§ 4 Information från tekniska förvaltningen 
 
Jan Lundberg, Helen Eriksson, visade bildspel och informerade om nytt skyddsområde 
för vattentäkt. Jan inledde med kort beskrivning kring skyddsområde (för vattentäkt) 
och vad detta innebär.. Det finns en handbok från Naturvårdsverket som visar hur man 
tar fram ett skyddsområde. Man gör olika riskbedömningar, olika typer av områden ges 
olika skydd. 
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Processen styrs av en förordning i Miljöbalken. KS tar beslut om förslag. Remiss till 
berörda nämnder, myndigheter, länsstyrelse. Efter beslut om förslag; kungörelse, sen 
beslut av KF eller Länsstyrelse. Överklagan till Lst eller Regeringen beroende på vem 
som fattat beslut.  
 
I Boden: Kusön, där vi tar vattnet ifrån, är redan skyddat, föreskrifter från 2010. Nu ser 
man behov av utökat vattenuttag, vilket kräver revidering av nuvarande föreskrifter 
Luleälven har i dagsläget inga skyddsföreskrifter, men nu finns föreläggande från Miljö 
och byggnämnd att vi även ska skydda detta område. Informationsmöte genomfördes 
under hösten, vissa synpunkter funnits på kallelse till informationsmötet. Man har även 
haft tidigt samråd med Miljö- och byggnämnden samt länsstyrelsen.  
 
37 personer inkom med synpunkter. Vi kommer att återkoppla till samtliga med 
personligt brev. De synpunkter som kom fram handlar bl a om konsekvensanalys, 
vattenintag, restriktioner samt ersättningsfrågan. Nästa steg är att utreda vissa frågor 
samt bestämma vem (KF eller Lst) som ska fatta beslut. Utredningarna bedöms vara 
färdiga till våren, beslut kring nytt skyddsområde kan ta flera år. 
 
Fråga: vad har framkommit i remissvaren? Hur kommer de berörda att engageras i den 
fortsatta processen? Reservtäkt i Ågärdan, upplevs riskfyllt bl a med anledning av närhet 
till 97:an m m. I remissvaren har det bl a inkommit synpunkter att flytta skyddsområdet 
till ovanför kraftverket, som av några upplevs som ett bättre alternativ. 
 
Helen Eriksson svarade på frågan: Vi har påbörjat förstudie. Är det möjligt att flytta 
detta? Berör bl a befintligt ledningsnät m m. Har beställt utredning från externa 
konsulter för att samla in mer kunskap, göra analyser m m. Inget bestämt ännu, man 
avvaktar utredningar och fördjupade analyser. Vittjärv: en utbyggnad runt 
Vittjärvsträsket är planerad till 2020, åtgärder i Vittjärv påbörjas redan 2017. 
 
Robert Näslund, teknisk chef: ännu inte klart med det man kallar verksamhetsområdet. 
Pumpstationen i Ågärdan: ligger en slang som går ganska långt upp i älven, denna går att 
förlänga och det går att ta vatten från många olika platser, dock svårt att hitta en plats 
som är helt skyddad från risker i form av t ex olyckor.  
 
Siv Nilsson: som förslaget presenterades, viktigt att påpeka att det finns 11 
pumpstationer.  
 
Per-Ulf Sandström: de som äger mark som ligger utanför sekundärzoner; vad händer om 
det blir ändring av skyddsområdena? Får man någon ersättning? Jan Lundberg svarade: 
Det kan utgå viss ersättning, svårt att säga om nivåer, efter beslut kan man ansöka om 
detta. 
 
Siv Nilsson: Hur kommer de berörda att omfattas av pågående process? Helen Eriksson 
svarade: beror på, men de 37 som hittills skrivit kommer få svar, sen får vi se om det blir 
ett nytt informationsmöte.  
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Robert Näslund, teknisk chef, informerade om möjligheten att göra studiebesök vid 
deras olika verksamheter.  
 
Angående Per-Ulf Sandströms tidigare fråga om vatten på gatan: kan man tvinga 
fastighetsägare att åtgärda de som har hängrännor som gör att vatten går ut på gatan? 
Ja, om det finns ledningar ska anslutning ske, annars fastighetsägarens ansvar att 
halkbekämpa. 
 
Per-Ulf Sandström frågade om vattenansamlingen som uppstår vid Ågården, och Joakim 
Kyräs, gatuchef berättade att detta är planerat att åtgärdas till våren. 
 
 
 

§ 5 Information om Blomdalen, utbildningsförvaltningens 
mottagning för nyanlända 
 
Anders Vall visade bildspel och informerade om Blomdalen, utbildningsförvaltningens 
mottagning för nyanlända barn och ungdomar.  
 
Anders inledde med en bild kring antal asylsökande, som bl a åskådliggjorde hur läget 
såg ut 2015. 250 nyanlända barn under andra halvåret 2015. Det har minskat under 
2016, men vi hamnar sannolikt på ca 300 innan året är slut. 80 av dessa är asylsökande, 
resten t ex anhöriginvandring. 
 
Schablonbelopp vad gäller ersättning: 49 700 för elev i förskola. 97 500, grundskolan, 
105 000 gymnasieskola. 
 
Blomdalen är utifrån principen ”en väg in” och är kommunens mottagningsenhet för alla 
nyanlända barn och ungdomar. Finns flertalet kompetenser representerade och vi 
stödjer även andra skolenheter. Vi har utvecklat ett digitalt verktyg för hela 
mottagningsprocessen. Boden har ca 1500 mottagningsplatser, de asylsökande är en 
väldigt rörlig målgrupp. 
 
Anders berättade kortfattat om huvuddelarna i själva mottagningsprocessen. Omfattar 
bl a kartläggning i olika steg, och strävan är att det ska ta max 30 dagar innan 
barnet/ungdomen får en placering i en skola. I delar av det första samtalet ingår bl a en 
del frågor kring hälsa och trygghet samt tidigare skolgång.  
 
Kartläggning av kunskaper är reglerat via nya bestämmelser från 2016, ställer vissa 
krav på hur och när detta ska göras. Kartläggningen handlar bl a om kunskaper i 
modersmål, förmåga till matematiskt tänkande. När hela processen är klar bekräftas 
detta via det digitala systemet, och den aktuella rektorn och skolenheten blir varse om 
att de kommer ett barn/ungdom. 
 
Finns många idéer kring utveckling, bl a utveckla fjärrundervisning. Finns även andra 
projekt bl a fortbildning av modersmålslärare. Mycket samverkan med olika 
förvaltningar och andra myndigheter. 
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Fråga: hört att det förekommer 91  språk i Boden. Gör ni språktester om ni är osäkra på 
modersmål? Anders: Inte direkt, men man försöker klarlägga vilket som bedöms vara 
modersmålet (kan ju förekomma flera språk, t ex kurdiska och arabiska. 
 
Per-Ulf Sandström: De är hos er 30 dagar? Anders: Ja, vi har ingen skola hos oss, vi 
jobbar med kartläggning. Modersmålslärare, är de tolkar? De jobbar med mycket, dels 
som lärare, men även som tolk vid kartläggningar och som stöd vid studier ute vid 
skolenheter. 
 
Siv Nilsson: Det man kallar för introduktionsklass, vad är det? Anders: När vi lämnar 
över till mottagande skola finns flera olika varianter, man kan t ex ha förberedande klass 
eller direkt placera barnet/ungdomen i en vanlig klass. Avvägningar från fall till fall. 
Siv Nilsson: viktigt att SYO-konsulenter kommer in tidigt och ger stöd, och att man tidigt 
visar på yrken t ex inom vård och omsorg och de möjligheter som finns på 
arbetsmarknaden. Béatrice: finns flera initiativ inom detta (kompetensförsörjning, 
bristyrken), även om de i de flesta fall vänder sig till vuxna.  
 
Anders avslutade med att bjuda in de som vill göra besök till verksamheten Blomdalen, 
som är lokaliserad till polishuset, våning 4. 
 
 
 

§ 6 Information från styrelser och nämnder 
 
Kommunledningen 
Ingen information lämnades 
 
Socialnämnden 
Stimulansmedel inom äldreomsorgen: 
Mats Björk från socialförvaltningen informerade om detta. 2,5 miljarder avsatt till ökad 
bemanning från staten. Anslaget gäller för 2015-2018. Vi har nyttjat pengarna till att 
utöka tjänstgöringsgraden (28 st varav 21 som fått heltid). Även 4 sjuksköterskor som 
fått utökad tjänstgöringsgrad. Ca 12-13 årsarbetare. Vi kommer att förbruka ca 80 % av 
medlen detta år. Det är fast anställda som erhållit detta, vilket gör att 2019 har vi en 
utmaning med befintlig ekonomisk ram.  
 
Siv Nilsson: uppföljningen av 2015 har inkommit, lite beklagligt att endast 40 % nyttjas 
under 2015. Gällde ju inte bara bemanning utan även aktiviteter. Mats: kom igång 
ganska sent under året. Béatrice: Vi valde att inte göra en tillfällig lösning, vi valde att 
göra en varaktig förändring över tiden (få kommuner som gjorde det). Vi ville verkligen 
ha dessa heltider permanent. Det gjorde att det tog längre tid att starta upp. Vi måste 
dock verkligen jobba med frågorna och hur man löser detta långsiktigt och efter att 
dessa medel inte betalas ut längre. Siv Nilsson: låter bra att det blir varaktigt, finns stora 
behov.  
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Utökad patient- och brukarmedverkan 
Béatrice inleder med att berätta att man har tagit strategin, och nu finns det en 
handlingsplan. Vi trycker på arbetet med brukarråd och att man utgår ifrån brukaren 
som huvudman. Handlar en del om att utveckla system/systemnivån. 
 
Siv Nilsson påtalar att det är bra med rådet, men det gäller ju även att komma in tidigare 
i processen på systemnivå och att man får vara med tidigt i processen i övrigt. Det finns 
enligt Siv tidigare exempel där detta inte helt fungerat, och vi bör ta till oss detta. 
Béatrice: svårt att svara på detta bl a eftersom ordförande är borta, men vi tar till oss 
synpunkterna och tar med oss dessa till det fortsatta arbetet. Vidare anser Siv Nilsson 
att det vore bra om rådet kan få en information kring handlingsplanen kring brukarråd 
vid nästa möte. 
 
Béatrice: När det gäller brukarråd: trots att råden funnits i många år, är det ändå en 
ganska ny företeelse. Mycket bra idé, vi står bakom detta, bidrar till insyn och 
förbättring. Avslutningsvis anser Siv Nilsson att brukarråden och arbetet inom ramen 
för detta ställer nya och större krav på oss som sitter med i råden, vi behöver även ha 
utbildning. 
 
Per-Ulf Sandström: Vi bör ta med oss en fråga till nästa gång; vilken roll har 
pensionärsrådet beaktat hur många vi representerar. Vi har en legitimitet att företräda 
pensionärerna och kan i många frågor företräda inte bara våra enskilda föreningar utan 
även  uppträda samlat. Vi vill uppträda gemensamt, återvänder gärna till frågan när 
ordinarie ordförande är tillbaks. 
 
Sjuksköterskebemanningen i Harads och Gunnarsbyn 
Siri Åström tog upp frågan kring sjuksköterskebemanningen i Harads och Gunnarsbyn 
(var även uppe vid förra mötet). Béatrice informerade om att kommunen har levererat 
sina synpunkter till landstinget, och att man i dagsläget avvaktar ytterligare 
återkoppling från landstinget. Mötet påtalade vikten av att man inte släpper denna fråga, 
utan att man ser till att det jobbas vidare med detta och når en för kommunen bra 
lösning. 
 
Redovisning av öppna jämförelser inom äldreomsorgen 
Punkten utgick som separat punkt i dagordningen, pga sjukdom, men Béatrice Öman, 
informerade om delar av rapporten och jämförelsen (rapporten finns hos 
socialförvaltningen)  
 
Beatrice: Tillgång till äldreboendeplatser: på sikt har vi inte tillräckligt med 
boendeplatser. Finns en historia att man i hela Europa under en tid tagit bort ganska 
mycket platser. Gjordes p g a av olika antaganden kring t ex att människor kommer välja 
andra boendeformer. Hänsyn togs bl a inte tillräckligt kring att vi lever längre, vilket ger 
nya behov. Det var helt enkelt en felbedömning. Under de närmaste 10-20 åren kommer 
vi att behöva nya äldreboendeplatser. Jämfört med riket ligger vi bra till, vi har inte lika 
långa köer. Även situation kring korttidsboende ser bättre ut än tidigare. Finns trots allt 
problem och utmaningar. Vi kommer att bygga ett nytt äldreboende, samt öka antalet 
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rum i befintliga. Andra saker som påverkar processen är t ex att det tar tid att renovera 
lägenheter när det blir skifte i lägenheten. 
 
Béatrice angående några av resultaten från jämförelsen: Det ser bra ut vad gäller 
äldreboende och hemtjänst. Gjort en sammanfattning av vad vi är bäst på.  Det finns 
även en lista där vi fått de sämre resultaten. Anmärkningsvärda siffror i några fall, bl a 
kring upplevd ensamhet där kvinnor i storstäder är överrepresenterade. Även högre 
statistik på äldreboendet, kanske p g a att där får man inte besök av anhöriga lika ofta.  
Det finns fortfarande problem när det gäller att komma utomhus för de som bor på 
äldreboenden. Även fortsatta utmaningar när det gäller vilka tider man får hjälp med 
aktiviteter. Det finns en pågående diskussion kring vems behov som ska styra: de äldre 
eller personalens?  
 
Måltidsmiljön har vi jobbat en del med utifrån tidigare resultat där vi tidigare haft låga 
resultat. När det gäller upplevelsen av trygghet har resultatet sjunkit något, vi behöver 
göra en fördjupad analys, för att bättre klarlägga vad är det som skapar känslan av 
otrygghet. 
  
Siv Nilsson: kontinuitet är ju väldigt viktigt vad gäller känsla av trygghet, kan det vara 
detta? Béatrice: Möjligtvis, men vi behöver göra en djupare analys på olika 
äldreboenden och enheter för att förstå detta bättre. Det finns även en trend att man 
inte i lika stor omfattning vill flytta till äldreboenden, av olika anledningar.  
 
Bertil Lundström: ni hade ju ett vite tidigare? Är det utrett? Beatrice: vi har då inte hört 
något annat. Vi har i andra sammanhang diskuterat med några representanter från IVO, 
dessa medgav att de ibland använder för ”trubbiga” verktyg när man följer upp. Dock 
bra att vissa ärenden prövas.  
 
Béatrice kommenterade även kortfattat hemtjänsten. Det har inkommit många 
synpunkter kring just den tid man är berättigad till, men där har vi just nu fokus på 
organisation och hur man organiserar arbetet istället för mer att man per automatik ska 
bevilja mer timmar/tid. Vi kan även konstatera att det är mycket positivt med denna typ 
av uppföljningar, ligger till grund för fördjupade analyser som sedan ska leda till rätt 
förbättringar.  
 
Nyckelfri hemtjänst är ett annat projekt/insats som vi ser fram emot. Även beslut på 
gång kring övervakning med hjälp av nattkamera istället för besök på natten, måste 
hanteras korrekt, men kan sannolikt bli något positivt.  
Siv Nilsson:  jag sitter med i en grupp där man tittat på hur nattkamera nyttjats, hittills 
positiva resultat, dels från brukare som upplever det positivt men även ekonomiskt. 
Vidare informerade Béatrice om besöket av revisorerna på nämnden: vi fick bl a 
återkoppling kring att vi har bra styrning och ledning, bra kvalitetsledningssystem, och 
vi uppmärksammades även utifrån vårt arbete med Bodenraketen (vårt systematiska 
förbättringsarbete enligt lean-metoden).  
 
Avslutningsvis kom en fråga kring hur det går med nyttjandet av digitala larm. Enligt 
Béatrice fungerar det bra, men hon påpekade även att det är de anhöriga som ansvarar. 
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Utbildningsnämnden 
Ingen information lämnades 
 
Fastighetsnämnden 
Ingen information lämnades. Det fanns emellertid frågor kring olika bidrag som finns att 
söka till bl a lokaler och fastigheter, men då ingen representant fanns närvarande 
återkommer eventuellt frågorna vid nästa möte. 
 
Miljö- och byggnämnd 
Lars Nilsson, ordförande: Vissa problem med nedskräpning i anslutning till egen 
fastighet, svårt att bl a delge, kan ta flera år innan något händer. 
 
Luftmätningar pågår på flera ställen i stan för att bättre se kvalitén i luften. Miljömål: 
revideras, ses över, just nu 16, arbetet pågår kring detta. 
 
Vatten: reningsverket har haft dispens för att man inte uppfyller vissa, specifika krav. 
Vid utsläpp måste man anmäla, även till polisen. Behöver inte betyda att det är farligt, 
men man måste göra detta enligt lag. 
Justeringar av avgifter för vissa bygglov kommer att ske. För s k Attefallshus kommer 
det vara ett fast pris. 
 
Mycket försäljning av tomter, påverkar även tekniska utskottet och förvaltningen 
mycket. Rörviksstaden: ser över hela området, kommer att komma ett förslag. Även 
Björknäsområdet är föremål för översyn och planering. 
 
Bertil Lundström: byggbonus från staten, vi sökte inte? Lars Nilsson: vi har missat att 
söka. Finns även pengar för upprustning av lokaler, skolor m m. Vi behöver bli mycket 
bättre på att bevaka olika typer av riktade statsbidrag och dylikt, måste finnas ett 
system och eventuellt någon ansvarig, vi tar med oss frågan. 
 
 
Tekniska utskottet 
Michael Engström, ledamot tekniska utskottet: Vi har antagit en ny VA-plan, ger en hel 
del kostnader, kommer ge en ökning av taxor. Nätet är i stort behov av olika åtgärder. 
Samtidigt ligger våra taxor i dagsläget i jämförelse lågt. Snöröjning håller hög nivå, likaså 
andra insatser, t ex utformning av stadsmiljöer.  
 
Överförmyndarnämnd 
Arne Pettersson, ordförande: Ni har kanske sett i pressen, skriverier om Boden. Varför 
just vi? Viktigt att man känner till Överförmyndarnämndens uppdrag, lätt att det blir 
missförstånd. Vi är även granskade utifrån de regler som finns, bl a av kommunens 
revisorer samt PWC. Revisionerna visar att verksamheten fungerar tillfredsställande. 
Vissa saker går självfallet att utvecklas. Vi granskas även av Länsstyrelsen (nov 2016). 
Tre nivåer i bedömningen, olika nivåer av kritik. Samlad bedömning denna gång: mycket 
nöjda, få synpunkter, ingen anledning till kritik, exempel på förbättringar är bl a tiden 
till att få fram god man till ensamkommande barn.  
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Kultur-, fritid- och unga förvaltningen 
Ingen information lämnades. Det förelåg dock frågor angående vattentemperaturer i 
Nordpoolen. Enligt enskilda, privata mätningar är vattnet kallare än utlovat, och mötet 
skickar med till förvaltningen för kultur, fritid och unga att återkomma med svar kring 
vattentemperaturer. 
 
 

§ 7 Mötesdagar 2017 
Det finns tidigare fastställt mötesdatum för 2017, vilket ordförande redogjorde för. Det 
fanns dock ett önskemål från flera av ledamöterna att se över datumen igen vid nästa 
möte, för att om möjligt ändra mötesdatum för ett eller flera möten. Mötet beslutade att 
frågan tas upp vid nästa möte. 
 
Avslutningsvis tackade ordförande för dagens möte och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
Boden 2016-12-07 
 
 
 Patrik Lindahl, sekreterare 
 
 
 
 
Karin Liljestrand, ordförande 
 
 
 
 
Siri Åström, justerare 
 


