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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2016-04-21 
Plats och tid: Stadshuset, kommunstyrelsesalen kl 13.00- 16.00 
 
Beslutande: Inge Andersson, ordförande 
  Alf Sundqvist PRO 
  Karin Liljestrand SKPF 
  Gertrud Carlsson SKPF  
  Per-Ulf Sandström SPRF 

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

     
Ersättare Vanja Berglund PRO  

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

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 

Glenn Blom, miljö- och byggnämnden  
Ingemar Karlsson, tekniska utskottet 
Gunnar Halin, överförmyndarnämnden  

 
Övriga närvarande:  Lena-Marie Johansson, socialförvaltningen 
 Daniel Bergh, kommunledningsförvaltningen, sekreterare 
    
Justerare:  Vanja Berglund 
 

§ 1 Justerare 
 
Vanja Berglund 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. 
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§ 3 Frågor under behandling 
 
Genomfartstrafiken på Lindex-parkeringen 
 
Ordföranden meddelar att Lars Andersson, som är kommunens representant i den 
samfällighet som äger fastigheten vid parkeringen, har aktualiserat frågan om 
genomfartstrafiken med tekniska förvaltningen.  
 
Siv Nilsson säger att Bohlins för detta hus vid parkeringen har fått ny ägare från den 1 
april 2016. 
 
Ingemar Karlsson säger att tekniska förvaltningen tar kontakt med 
samhällsbyggnadskontoret för att få till en lösning. 
 
Per-Ulf Sandström säger att parkeringen öppnades i samband med att Drottninggatan 
blev gågata.  
 
Trafikförhållandena på Åkargränd 
 
Ingemar Karlsson säger att tekniska förvaltningen har lagt in förslag till åtgärder mot 
trafikförhållandena på Åkargränd i underlaget till den kommande strategiska planen.  
 
Kan kommunen ålägga en fastighetsägare att åtgärda att vatten från hängrännor komma 
på trottoaren? 
 
Det har inte kommit något svar från tekniska förvaltningen på den aktuella frågan. 
Frågan bevakas till nästa möte. 
 
Ev information i Bodenbild om bostadstillägg 
 
Kommunikationschefen Janne Bäcklund har tagit med frågan om att informera om 
bostadstillägg till Bodenbilds redaktionsråd.  
 

§ 4 Synpunkter till arbetet med strategisk plan 
 
Två representanter från rådet har medverkat vid en föredragning av ekonomikontoret 
om förutsättningarna inför det kommande beslutet om strategisk plan och budget. Per-
Ulf Sandström säger att pensionärsföreningarna kommer att lämna sina synpunkter 
under veckan. Per-Ulf föredrar innehållet i skrivelsen.   
 
Inge Andersson säger att Bodens kommun enligt vårpropositionen kommer att få extra 
statsbidrag på 43 miljoner kronor. Kommunledningen diskuterar att skjuta på 
strategiska planen till september.  
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§ 5 Information från styrelser och nämnder 
 
Kommunledningen, Inge Andersson 
 
Fullmäktige tog den 20 april ställning till årsredovisningen för 2015. Hela fullmäktige 
var nöjda med resultatet för 2015. Kommunen gjorde ett överskott på 39,2 miljoner 
kronor.  
 
Under hösten 2015 kom många nyanlända till Boden. Under några månader kom 300 
nya skolelever. Boden har bra rutiner för att ta mot flyktingar.  
 
Kommunens mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar, Blomdalen, fungerar 
bra. Den är omtalad ute i landet. Efter att gått i Blomdalen placeras barnen i olika skolor.  
 
Fullmäktige behandlade även ett ärende om Brännkläppens avfallsanläggning. 
Fullmäktige beslutade att undersöka möjligheten att bilda ett bolag inom 
kommunkoncernen. Ambitionen är att arrendera ut mark och skapa ett modernt 
industriområde. Bodens kommun har tittat på Umeå kommun som har gjort ett fint 
industriområde av sitt återvinningsområde. 
 
Kommunen inleder ett programarbete för att etablera ett nytt äldreboende så nära 
centrum som möjligt. Boendet med i första hand cirka 90 platser ska stå klart när 
kommunen lämnar Midgårdarna år 2020. 
 
Kommunen avser att under veckan skriva avtal med en intressent som ska driva 
veterinärklinik på Hästcentrum. 
 
Nåiden bygg AB ska bygga ett trygghetsboende och hyreslägenheter på Kvarteret Enen. 
Kommunen för diskussioner med Peab om bostäder på Rörviksområdet. 
 
Bodenbo kommer att bygga ettor och tvåor vid Röda torget. 
Kommunen har fått klart med 70 tomter på Brännan. Tomterna kan bokas från den 1 
juni. Nu pågår arbete med att dra vatten och avlopp och att anlägga vägar.  
 
Upphandlingen om att riva Lundagårdsskolan är klar.  
 
Kommunen för diskussioner med Trafikverket om att bygga en planskild korsning på 
Hermelinsgatan. Detta blir aktuellt i samband med att man bygger dubbelspår mellan 
Boden och Luleå. Per-Ulf Sandström undrar när dubbelspår ligger i tiden. Inge 
Andersson svarar att det ingår i Trafikverkets dubbelspår Malmbanan. Inom fem år är 
det nog igång.  
 
Bredbandsutbyggnaden på landsbygden ska fortsätta med pengar från Jordbruksverket.  
 
Bertil Lundström frågar om en post om bidrag på 15 miljoner i årsredovisningen. Inge 
Andersson säger att har att göra med återbetalning av AFA-pengar. Nu är det slut med 
återbetalningen av AFA-pengar.  
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Utredningen om fritidsanläggningar är i stort sett klar. Det finns ett eftersatt underhåll 
på 100 miljoner kronor. Det finns över huvud taget ett eftersatt underhåll av 
kommunens fastigheter.  
 
I Sävast startar planeringen att bygga ut Mårängsskolan, minst fyra klassrum.  
 
Kommunen kommer denna och nästa vecka att ta ställning till vilka projekt från ideella 
föreningar och studieförbund som kan få del av det statliga stöd på 65,3 miljoner kronor 
som Bodens kommun har fått för integration. 
 
Utbildningsnämnden, Inge Andersson 
 
Utbildningsnämnden fick ett underskott under 2015. Gymnasieskolan har problem med 
att fylla sina utbildningsprogram. Skolan jobbar med att rekrytera elever, inte minst till 
omsorgsprogrammen.  
 
På fullmäktige igår föredrogs en kvalitetsrapport om skolan som visar att skolan i Boden 
har bra resultat.  
 
Karin Liljestrand frågar om att skolan har en utbildning som kombinerar utbildning till 
undersköterska med Svenska för invandrare. Inge Andersson svarar att det stämmer. 
Den utbildningen ligger inom vuxenutbildningen på arbetsmarknadsförvaltningen.  
 
Inge Andersson säger att chefen på Lärcentrum kan bjudas in till nästa sammanträde för 
att berätta om deras verksamhet.  
 
Rådet ska ta upp med utbildningsnämnden varför ingen från nämnden kom till dagens 
möte. 
 
Miljö- och byggnämnden, Glenn Blom 
 
Miljö- och byggnämnden sammanträder i nästa vecka. Samhällsbyggnadskontoret håller 
på att rekrytera en miljöhandläggare. En överenskommelse har träffats med 
Arbetsförmedlingen om att ta emot en arbetspraktikant under tre veckor i sommar.  
 
Bertil Lundström frågar om att butiksägare och restaurangen får långa tider på sig att 
åtgärda för höga temperaturer i kylan. Verksamhetsutövare har fått på sig ändå från juni 
till augusti. Glenn Blom tar med sig frågan.  
 
Socialnämnden, Beatrice Öman 
 
Bodens kommun har blivit certifierad som vård- och omsorgscollege. Utbildningen har 
fler poäng än den vanliga vård- och omsorgsprogrammet.  
 
Personalkontoret har tecknat ett lokalt kollektivavtal med Kommunal för att ge 
undersköterskor möjlighet att kompetensutveckla sig till sjuksköterskor.  
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Siri Åström undrar om de kommer att få skriva på en tjänsteförbindelser om de utbildar 
sig till sjuksköterskor. Beatrice säger att det står i avtalet att undersköterskor som 
utbildar sig till sjuksköterskor förbinder sig att arbeta i kommunen i tre år.  
 
Siv Nilsson säger att de nyutbildade sjuksköterskorna måste få komma till sjukhuset för 
att bredare erfarenhet och bli bra sjuksköterskor. Siv berättar att man har en webb-
baserad utbildning på sjukhuset om äldres sjukdomar. Den utmynnar i ett geriatriskt 
kompetensbevis. Siv Nilsson tycker att man bör titta på den utbildningen för 
kommunens personal. Den skulle innebära en kompetenshöjning inom äldreomsorgen.  
 
Karin Liljestrand säger att man kommit fram till på landstingen för några år sedan att en 
överenskommelse att arbeta kvar inte är juridiskt bindande. 
 
Revisorerna har lämnat en rapport om hemsjukvården. När reformen kom blev tydligt 
att tröskelprincipen kan tolkas på olika sätt. Nu har läget normaliserats så att 
socialförvaltningen vet hur många patienter man kan förvänta sig inom hemsjukvården 
framöver.  
 
Siv Nilsson säger att det är ett bekymmer för Luleå och Bodens kommun att Sunderbyns 
sjukhus har minst antal vårdplatser för personer på 80 år och äldre. Andra sjukhus har 
avdelningen för patienter innan de skrivs ut till kommunen. Den stora bristen idag är att 
det inte ges tillräcklig rehabilitering av sjukgymnast och arbetsterapeut.  
 
Beatrice Öman säger att socialnämnden har 43 % av kommunens driftbudget, närmare 
700 miljoner kronor.  
 
Karin Liljestrand understryker hur viktigt det är att med rehabilitering för personer som 
kommer hem till sitt eget hem efter operationer.  Siv Nilsson säger att rehabilitering är 
hälso- och sjukvårdsuppgift som ligger under hemsjukvården. De kommuner som har 
nått bra resultat har en arbetsterapeut kopplad till biståndshandläggaren.  
 
Beatrice Öman säger att det finns ett bedömningsteam med en arbetsterapeut som 
bedömer vilka insatser brukarna behöver.  
 
Catarina Liljeholm 
 
Fråga från rådets ledamöter om det har funnits vikarier som inte kan prata och förstå 
svenska.  
 
Catharina Liljeholm säger att om man bedömer att det finns brister i språket hos 
personal så ska man signalera om det till ansvarig chef så att förvaltningen kan ge den 
medarbetaren en chans till längre introduktion eller annat.  
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Syninstruktör  
Ansvaret för rehabilitering av syn- och hörselskadade ligger på landstinget. 
Socialnämnden arbetar för att upprätthålla en hög kvalitet i verksamheterna. Viktiga 
faktorer för detta är utbildad personal. 
 
Siv Nilsson säger att de har träffat på flera med synnedsättningar i besöksverksamheten 
och har märkt att de inte får stöd när de har kommit hem. För att de ska våga ta sig ut 
behöver det finnas vårdbiträden som kan lite mer om synnedsättningar. När det gäller 
personer med hörselnedsättning så hör det hemtjänstens ansvar att byta batterier i 
hörapparater.  
 
Lena-Marie Johansson säger att syn- och hörcentralen kommer ut och visar personal på 
kommunen. Catharina L tar med sig frågan. 
 
Gunnar Halin säger att det är viktigt att personalen har kunskaper också att ha rätt 
förhållningssätt.  
 
Kompetensutveckling för undersköterskor 
 
Socialförvaltningen håller på att göra en plan för att se hur det ser ut med 
pensionsavgångar.  
Följande möjligheter till kompetensutveckling finns: 
 Servicenära vårdutbildning (tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen) 20 

veckor, ej klart.   
 Vård- och omsorgscollege, certifierat 
 Undersköterskor ges möjlighet att utbilda sig till sjuksköterska. Arbetsgivaren avgör 

hur många som får möjlighet till utbildningen. Den som har fått utbildningen 
förväntas stanna hos kommunen i tre år.  

 Sjuksköterskor ges möjlighet till specialistutbildning. Akademisk 
specialisttjänstgöring.  

 Utbildning till socionomer, dialog med facken påbörjas 28 april.  
 
Det har ringt anställda från andra kommuner som är intresserade av att arbeta vid 
Bodens kommun.  
 
Siv Nilsson säger att de är glädjande att socialförvaltningen erbjuder vidareutbildning. 
Sjuksköterskorna bör även arbeta inom hälso- och sjukvården på sjukhusen.  
 
Catharina L säger att det är viktigt att de nya får gå med någon med lång erfarenhet. Det 
är svårt för kommunen att avtala att sjuksköterskorna ska arbeta på sjukhuset. Under 
utbildningstiden gör de praktik. 
 
Siv Nilsson : Webbaserade utbildningar till anställda för att få in mer geriatrik, Geriatrisk 
kompetensbevis. Det vore bra om kommunen också kan erbjuda utbildningen till sina 
undersköterskor och vårdbiträden. Finns behov av ett brett kunnande när man jobbar 
inom äldreomsorgen. Catharlina Liljeholm tar gärna del av information om utbildningen. 
Förvaltningen kör nu webbutbildning om palliativ vård, demens och värdegrund. 



 7 

 
Siri Åström säger att Bodens kommun inte har utnyttjat 1,5 eller 1,9 miljoner av 
statsbidrag för heltidstjänster i äldreomsorgen. Luleå kommun har utnyttjat alla sina 
pengar.  
CL: Bidragen började gälla från sommarmånaderna och socialförvaltningen kom igång 
från oktober. Kommunen fick inte för de första månaderna. Nu används alla pengarna.  
 
Bertil Lundström:. Är kameraövervakning på gång i Boden? CL:. Kameraövervakning för 
nattillsyn i hemtjänsten finns i det projektet Remo Age, men det är inte testat än. Det 
finns även anhörigstöd och överföring av prover i projektet.  
 
Bertil Lundström: Det finns statistik bland personer som visar att självmordsfrekvensen 
bland personer som är 85 år och äldre är tre gånger så hög som andra delar av 
befolkningen. SKL utbildar 2 000 kommunanställda för att märka tecknen i tid. Har 
Bodens kommun utbildad personal?  
CL: Landstinget har haft den satsningen. Det har inte kommit till specifikt mot äldre, 
utan har varit mer riktat mot IFO: Bertil Lundström säger att det går att söka stöd hos 
Omsorgsinstitutet.  
 
Gösta Lindmark säger att det finns anställda i Harads som inte är färdiga 
undersköterskor. GL uppmanat dem att utbilda sig.  
CL: Nämnden har en plan på att validera vårdbiträden som får möjlighet att utbilda sig 
till undersköterskor. De erbjuds möjlighet att utbilda sig till undersköterskor, 30 stycken 
åt gången.  
 
Karin Liljestrand från om resultaten från öppna jämförelser kommit.  
CL: Ja, de har kommit och förvaltningen har börjat titta på resultaten. Boden ligger 
ganska väl till på hemtjänsten. På äldreboendena finns förbättringsområde 
Midgårdarna. Bra värden på andra ställen. På nästa pensionärsråd kan göras en 
föredragning av resultaten från öppna jämförelser.  
 
Siv Nilsson om behovet av rehabiliteringsresurser i kommunen. Kommunen skulle vinna 
på att inte ha dem som väntar på särskilt boende på korttidsboendet. Korttidsboendet 
bör vara mer de för dem som behöver rehabilitering och som väntar på att åka till sitt 
eget hem.  
CL nämnder att socialförvaltningen har bedömningsteam med arbetsterapeut och 
undersköterska. Arbetsterapeuterna börjar bli svårrekryterade. Sjukgymnaster är det 
mer gått om.  
 
Alf Sundqvist: Har pensionärsrådet något inflytande på boendeutredning utifrån 
demografiska förändringar? 
Inge Andersson: Det har tidigare föredragits för rådet att utredningen är på gång för 
rådet.  
CL: Kristina Lindqvist från socialförvaltningen har varit ute och ställt frågor 
Pensionäsrådet och Rådet för funktionsnedsatta i förarbetena till boendeutredningen. 
Det kommer att bli ett programarbete framöver där socialförvaltningen kommer att 
samarbeta med råden när det gäller boendeformerna.  
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Karin Liljestrand och Catharina Liljeholm säger att Pensionärsrådets granskningsgrupp 
har fått svara på frågor.  
 
Siv Nilsson säger att det är viktigt att skapa dialoggrupper med företrädare för alla 
pensionärsföreningar och handikappföreningarna. Catharina Liljeholm tar med sig.  
 
Gunnar Halin säger att det finns olika brukarråd inom handikappomsorgen. Han har 
läste om Göteborgs kommun där man kallar det brukarrevision. Begreppet revision 
skulle ge större tyngd än råd. 
 
Vanja Berglund sitter i grupp som tittar på brukarmedverkan i landstinget. 
Kommunförbundet håller i den.  
 
Catharina Liljeholm säger att det finns utredning om utvärdering av hemsjukvården som 
kan föredras på nästa möte. 
 
Tekniska utskottet, Ingemar Karlsson  
 
Tekniska har påbörjat arbete med gatu- och VA-planering i Sävast.  
De har även påbörjat sommarens beläggningsplanering. Kommunen har under lång tid 
haft en för låg underhållsverksamhet på gator och vägar.  
Bodträsket har fått ett föreläggande om att dagvattenledningarna inte går rätt väg. 
Vattnet hamnar orenat i Bodträsket. En hel del av fastigheterna har inte ett fungerande 
dagvattensystem. 
Kommunen har fått ett föreläggande från länsstyrelsen om att anlägga kommunalt 
avlopp på Kusön/Kusån. Tekniska har fått pengar för att påbörja projektering av 
arbetet. Kommunen kan nu skaffa egen kompetens genom att anställa VA-ingenjörer i 
stället för att anlita konsulter.  
 
Under januari mars har 13 vattenläckor lagats. Antalet avloppsstopp har sjunkit, 
beroende på att vi hade en regnig sommar som spolade igenom systemet. Nu krävs stora 
investeringar och kraftfulla åtgärder för att få bäring och för att stan ska kunna växa. 
 
Alf Sundqvist tar upp att Lundagårdsgatan kommer ut på riksväg 97 vid Återvinningen. 
Det finns markering i gatan med vita och röda gatstenar. Många tror att det är ett 
övergångställe, men det finns ingen skylt om att det är ett övergångsställe.   
Ingemar Karlsson tar med sig frågan och ber tekniska förvaltningen påpeka problemet 
för Trafikverket. 
Karin Liljestrand tror att det är ett farthinder och inte ett övergångsställe.  
 
Siri Åström frågar om den enkelriktade trafiken på Brogatan. När kommer man att 
kunna köra åt båda hållen? Ingemar Karlsson tar frågan med sig.  
 
Överförmyndarnämnden, Gunnar Halin 
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Det har varit påfrestande för överförmyndarexpeditionen med det stora antalet 
ensamkommande barn. Kansliet har fått en till tjänst och har anställt en person som 
börjar i juni månad.  
 
Överförmyndaren bra samverkan med socialförvaltningen men ska utveckla så att den 
blir ännu bättre. Man har också samverkan med Aleris, tingsrätten och lokala banker. 
 
Överförmyndarnämnden beslutade på den senaste nämnden att utöka tillsynen över 
gode män för ensamkommande barn.  
 
Överförmyndarnämnden kommer att ha nio utbildningstillfällen för ställföreträdare i år: 

årsräkningar, introutbildning för gode män till ensamkommande barnm skuldhantering, 

LSS samt information om ensamkommande barn tillsammans med externa aktörer.   

Per-Ulf Sandström säger tillgången på gode män för ensamkommande barn är god. 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, Inge Andersson 

Kfu-nämnden har gjort en organisationsförändring som gör att kulturföreningarna får 

mer pengar, ytterligare en halv miljon kronor till sin verksamhet.  

Det är aktuellt med ombyggnad av biblioteket. Kommunen kommer att hyra de två 

affärerna i gallerian så att biblioteket kommer fram. Ombyggnationen kommer att starta 

före sommaren. 

Anläggningsutredningen är klar. Ridhuset är det som står först i kö att få upprustning. 

Upprustningen av ishallen kostar 45-50 mkr om den ska göras. Hur ska göras med 

Harads badhus? Renovering av det kostar 25 mkr. Kommunen kommer att göra ett 

paket och en turordning för att åtgärda det som är viktigast först.  

Alf Sundqvist undrar hur går det med slöjdlokalen? Per-Ulf Sandström: tanken var att 

man skulle få till lokaler i Postens gamla lokaler, men det går inte eftersom man inte får 

vistas mer än högst en timme i den lokalen på grund av föroreningar. Någon permanent 

lokal för slöjd och hobby finns inte. Viss verksamhet har kommit in på Björken.  

Siv Nilsson vill ge en eloge till biblioteket som har en mycket fin verksamhet med 

bokfrukostar, författarbesök och verksamhet för barn och unga. Hon ser fram emot 

ombyggnationen.  

Bertil Lundström önskar att man skiljer mellan läsrummet och datorrummet. 

Inge Andersson säger att det pågår förberedelser för författar- och litteraturmässa på 

Boden Arena. 
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Gösta Lindmark säger att PRO sedan 16 år tillbaka får ett bidrag 20 000 kronor till hyror 

mm. Det har varit bra i verksamheten. Gösta Lindmark har fått ett papper om att 

bidraget gäller tills vidare.  

Ingemar Karlsson säger att det finns gratis möteslokaler i stan. Harads PRO får betala 

hyra på Edeborg och fått köpa ett hus med hembygdsföreningen för slöjd mm. Nu 

hänger bidraget i luften för 2016. Bidrget är viktigt för en trygg framtid för PRO harads.  

Margareta Hansson säger att  Gunnarsbyns PRO får bidrag på 4 000 kronor per år för 

hyror. Margareta Hansson undrar om föreningarna kan få bidrag för hyrorna fullt ut. 

Per-Ulf Sandström säger att de ansöker om bidrag för gemensamma lokaler med PRO 

varje år. 

Inge Andersson säger att vi höra med Staffan Eklund hur det ligger till med bidragen. 

Margareta H Kan föreningarna få för hyrorna fullt ut.  

Fastighetsnämnden, Inge Andersson 

Fastighetsnämnden har till uppgift att tillhandahålla lokaler för de andra 

verksamheterna.  

§ 7 Övriga frågor 
  
Bertil Lundström frågar om IVO:s vitesföreläggande om ökad nattbemanning på 
Midgårdarna.  
Inge A: Socialförvaltningen har yttrat sig till IVO. Siv Nilsson: Nattbemanningen är i 
underkant.  
Bertil Lundström frågar även om Bodenbos krav mot kommunen.  Inge Andersson säger 
att förhandlingar pågår.  
 
Bertil Lundström säger att kommunen ta ut  gatuskatt av fastighetsägarna när man 
förbättrar vägarna. 
 
Fråga från rådet om tillgången till hundlatriner. 
Ingemar Karlsson säger att detta har varit ett ärende på tekniska. Det svåra är att 
skötseln är kostsam. Det visar sig att påsen går att slänga i sitt brännbara avfall.  
 
 
 Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
Vanja Berglund, justerare 


