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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2018-06-13 
Plats och tid: Kommunstyrelsesalen 13.00 –15:45  
 
Närvarande: 

Inge Andersson   
  Vanja Berglund    

Åsa Nilsson 
Siri Åström 
Mona Ahlström  
Leif Blomqvist 
Gösta Lindmark  
Birgit Blombäck   
Gertrud Carlsson 
Maj-Britt Strand  
Ulla Röding  
Ingegerd Jaako 
 

Kommunföreträdare 
Béatrice Öman, socialnämnden 
Arne Pettersson, överförmyndarnämnden 
Michael Engström, tekniska utskottet 
Lars Nilsson, miljö- och byggnämnden  
Hans Grönberg, utbildningsnämnden  

 
Övriga närvarande: 

Emma Lundqvist, samhällsbyggnadskontoret  
Sara Chloth, samhällsbyggnadskontoret 
Fredrik Åström, kommunikationskontoret 
Marcus Junkka Bideke, socialförvaltningen 
Daniel Bergh, kommunledningskontoret 
Mari Stoltz, kommunledningskontoret 
Lena-Marie Johansson, anhörigkonsulent, socialförvaltningen 
 

Justerare: 
Åsa Nilsson 

 
§ 1 Dagordning fastställdes 
Rådet fastställde dagordningen för mötet. 
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§ 2 Justerare 
Åsa Nilsson valdes till justerare av protokollet. 
 
§ 3 Genomgång av föregående protokoll / delgivningar/ 
kommunchefens rapport 
Föregående protokoll 

Mona Ahlström tar upp § 6 i föregående protokoll, som avser samlingslokalen i Å-
Center, och informerar att hennes avdelning SPRF vänt sig till fastighetsägaren och har 
fått svar att felanmälan gällande fast inredning ska göras till dem.  Telefonnummer för 
felanmälan till fastighetsägaren kommer att sättas upp i lokalen på Å-center.   

Mona anser att frågan om felanmälan gällande inredningen i lokalen inte fått ett slut. 
Inge Andersson hänvisar till förra rådet där Alf Wennskog informerade att det är Mats 
Boström, kultur- och fritidsförvaltningen som kontaktas när ex bord som är trasiga. 
Telefonnummer för felanmälan till kultur- och fritidsförvaltningen bör även det sättas 
upp i lokalen. Kultur- och fritidsförvaltningen ska kontaktas så att de sätter upp sin 
felanmälningsinformation i lokalen på Å-center. 

Bertil Lundström tar upp att ordet brukare inte bör användas enligt flera instanser.  

Kommunchefens senaste rapport till kommunstyrelsen 

Informationsmöte med Norlandia AB 

Inge Andersson informerar att Rådet inbjuds till informationsmöte om det nya 
äldreboendet med Bruno Peterson,  affärschef vid Norlandia AB måndagen den 27 
augusti kl 18-19 i kommunstyrelsesalen, Stadshuset 

Frågor till Pensionärsrådets föreningar i samband med utvärderingen av kommunens 
tillgänglighetspolicy 2013-2017  

Respektive pensionärsförening som ingår i pensionärsrådet har möjlighet att svara på 
frågor i samband med kommunens uppföljning av tillgänglighetspolicyn 2013-2017.  

§ 3 Redovisning av dialogvandringen 15/3 inför fördjupad 
översiktsplan              Emma Lundqvist, 
Sara Chlot 
Emma Lundqvist och Sara Chlot från samhällsbyggnadskontoret redovisar de 
synpunkter som kom fram vid dialogvandringen den 15 mars 2018 inför arbetet med 
den fördjupade översiktsplanen. Kommunen arbetar även med en trafik- och 
planeringsstrategi.  
 
Beredningen av översiktsplanen görs enligt regler i plan- och bygglagen. Arbetet är nu in 
inne i en program- och dialogfas. Dialogvandringen gjordes till fyra olika platser i 
centrum. Dialogvandringen handlade om fyra områden: att mötas, agera och handla, 
grönt och skönt, att leva och bo samt att resa och färdas.  
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Vid Kungsgatan kom det fram synpunkter om följande 
• Brant backe från Kungsbron upp till bussnavet- gör att tillgängligheten blir 

sämre. 
• Bra att det är avfasat. 
• Otydlighet i trafiken mellan gång och cyklister. Kan stråken tydliggöras? 
• Bussnavet upplevs ljust och trevligt men: 

o kan lätt bli gruppering av människor vid busshållplatserna 
o finns behov av utökad information 
o mekaniska utrop från bussarna önskas 

• Sträckan mellan Kungsgatan och bussnavet upplevs mörk. Detta på grund av 
tomma lokaler och belysningen. 

• Mörk korsning Hellgrensgatan/Kungsgatan. 
• Svårt i centrum med parkering om du ska stanna länge än 2 timmar (önskar att 

det var p-skiva med 3 timmar) 
• Behov av information om: 
• ”formspråket”, ex v beläggning med olika typer av plattor; ledstråk, 

kontrastmarkeringar, markerat cykelstråk vikten av ömsesidigt hänsynstagande 
• Drift och underhåll särskilt viktigt ex pollares ljus och ljud, rätt montering av 

taktila kartor. Det skapas en skarp is/snökant i gränsen mellan ytor som är 
uppvärmda/ej uppvärmda. 

• Det skulle behöva finnas ett ledstråk mellan Coop och Enter, installerandet av 
ljudpollar. 

Följande synpunkter framkom om Stadsparken 
• Stadsparken är ett fint område på sommaren. Tillgängligt och tryggt. Mycket 

människor som rör sig på sommaren. Händer lite på vintern. Kan man skapa 
aktiviteter i parkerna? Gångvägarna genom parken borde snöröjas på vintern. 

• Upplevs ligga på baksidan av 43:an. Kan man öppna för genomfart genom 
gallerian? 

• Kan man skylta upp vad det är för växter och träd i parkerna? 
• Viktigt med olika prisklasser. Finns det bostäder för alla? 
• Kvartersbildningarna måste tänkas på att det lätt blir kompakt och kan upplevas 

som murar.  
• Efterlyses: Liv och rörelse efter Kl 18! 

 
Följande synpunkter kom fram vid Medborgarplatsen 

• Tomt och stort på vintern när det inte är jul och påsk samt på kvällen Förslag på 
åtgärder: fler aktiviteter för barnfamiljer, fler kvällsöppna caféer, loppis på 
Centrumtorget, underhållning på gågatan. 
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• Utvecklingsförslag: stort schackspel, fontän med ljudspel. Samlingsplats som t ex 
kan nyttjas för att äta sin mat i väntan på bussen (otryggt att stå länge ute och 
vänta på buss – ungdomar efter aktiviteter). 

• Kan man ha torghandel med färska grönsaker, frukt och mat, typ Bondens 
marknad? 

• Hur är det med mötesplatser som är för alla? Biblioteket finns bland annat men 
det finns behov av fler.  

• Jättefina blomsterarrangemang 
• Hur är det med informationsskyltar i centrum? Det borde finns en översiktskarta 

vid busshållplatserna så man hittar. Turistbyrån blir lite osynliga. Kan de vara 
utanför gallerian vissa tider på året? Ex sommaren. 

• Gågatan tillgänglig och bra att färdas längs med men var ska man cykla på 
gågatan? Saknas tydliga gångstråk. Information om regler på gångfartsområde 
och gågata 

• Genomfartsleden bakom Lindex är trafikfarlig. 
• Det borde vara olika ljud på de olika ljudpollarna för att kunna identifiera en 

korsning. 

 
Följande synpunkter kom fram vid Kungsbron 

• Eyvind Johnson parken är fin. Träd och planteringar är uppmärkta med namn. 
• Sälj in parken och Å - promenaden.  
• Se över Kvarnängen som mötesplats: Mer bänkar/sittplatser längs Kvarnängen. 
• Förslag att ha isplanen på Kvarnängen istället för i Stadsparken 
• Förslag på en kur för folk att kunna hänga av sig kläder när de åker skidor. 
• Mer aktiviteter i området. Boule, loppis, bollsport, utegym nämns som förslag på 

aktiviteter. 
• Fint att gå längs med Å - promenad. Önskvärt med fler grillplatser.  
• Backe ner mot Kungsbron innebär hög hastighet för cyklisterna. 

Trafiksituationen kräver varsamhet och hänsynstagande. Övergångsstället är 
otryggt och saknar fasade kanter på östra sidan. Förslag: signalreglering eller typ 
mindre cirkulationsplats. 

Bertil Lundström tar upp att vissa gator har två bruna platser i bredd. Emma Lundqvist 
säger att det bör vara en stråkmarkering av något slag. Tekniska förvaltningen vet mer 
om det.  
 
Bertil Lundström säger att det finns en höjdmarkering vid Återvinningen. Många tror att 
det är ett övergångsställe och går ut i trafiken. Inge Andersson säger att det är 
farthinder. Emma Lundqvist säger att de kan ta med frågan till ett kommande 
kvartalsmöte med Trafikverket.  
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Inge Andersson ställer frågan om man har slutat måla de vita strecken "här går man" 
som visar övergångsställen? Frågan skickas vidare till tekniska förvaltningen. Det skulle 
vara snyggt till 100-årsjubileet att strecken är utmålade och fina. 

Emma Lundqvist informerar att en parkeringsinventering kommer att göras. Den ska 
ligga till grund för hur parkeringsfrågan ska lösas i framtiden. 

§ 4 Bodens kommuns nya webbplats 
 Fredrik Åström, kommunikationskontoret  
Fredrik Åström säger att hemsidan är utformad utifrån besökarstatistik. 

Man har identifierat 6 besöksgrupper på hemsidan och de är indelade i följande;  I 
Kommunen, Näringsliv, Besökare, Bodensare, Utbildning och Närhetsliv 

Nya platsvarumärket Närhetsliv - här finns lättsam information om Boden. Ingen 
myndighetsinformation 

Utbildning – kommunal information till 97% just nu men man kommer att släppa in 
privat information 

Bodensare – Alla som bor och vistas i boden kan hitta kommunal och privat infomation 
här. 

Besökare är en direktlänk till upplev boden – vad händer evenemang mm 

Näringsliv direktlänkar till företag/verksamheter i dagsläget. Tanken är att de ska få 
egna sidor. Här finns även kommunal information. 

Det finns en evenemangskalender som presenterar aktuella evenemang i kommunen. 

Man har arbetat mycket med film som presentation. Det finns en ny uppläsningsfunktion 
-  Readspeaker  - uppläsningsfunktion och den kan även läsa upp pdf på olika språk fem 
olika språk utöver svenska.  

 Alla politiska protokoll ska ligga digitalt för nedladdning på hemsidan. I nuläget finns 
protokollen på den gamla hemsida med adress www2.boden.se. 

Google translate används för översättning av hemsidorna. Kalix använde detta och de 
var nöjda så då antog Boden samma lösning. Det fungerar bra. 

Lars Nilsson säger att Luleå kommun går ut med info på sin hemsida om det händer 
något men Boden har inte information på samma sätt. Fredrik Åström säger att tekniska 
förvaltningen har jour och den person som är i tjänst har möjlighet att lägga ut en 
informationsbanner som fälls ner på förstasidan.  

Större information gällande samhällsstörningar vid akuta händelser kan publiceras av 
respektive förvaltning. Övriga information och nyheter på startsidan som ej är akuta går 
via kommunikation. 

Mona Ahlström anser att information kommer via SMS fungerar bra.  
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§ 5 Arbetet mot psykisk ohälsa bland äldre        
Marcus Bideke, socialförvaltningen  
Marcus Junkka Bideke är verksamhetsutvecklare med inriktning mot psykisk ohälsa vid 
socialförvaltningen. Kommunen hade en workshop i mars 2018 om äldres psykiska 
ohälsa. Socialstyrelsen frågade kommunen om den hade möjlighet att anordna en 
workshop. Socialstyrelsen ville ha en lagom stor grupp, cirka 15-16 personer. 
Socialstyrelsen stod för hela planeringen. Alla deltagare skulle läsa igenom ett material 
innan. Det handlade om återhämtning, självmord, anhöriga/nätverk, förebyggande 
arbete, hälsofrämjande åtgärder, livskvalitet, läkemedel, kunskapssatsning/utbildning, 
resurser mm.  
 
Workshopen innehöll företrädare för kommunen, regionen och olika föreningar. Det 
kom fram ett antal prioriterade uppföljningsområden; delaktighet, vikten av trygghet, 
tillgänglighet när det gäller insatser, resurser + kunskapssatsning/utbildning, 
anhöriga/nätverk, livskvalitet/jämlikhet, suicid och tillgänglighet. 
 
Arne Pettersson säger att Trafikverket är försiktiga när det bedömer hur många 
trafikolyckor som är självmord. Marcus Junkka Bideke säger att det finns ett mörkertal. 
Arne Pettersson säger att Claes Tingvall säger att uppskattningsvis 20 procent av alla 
dödsolyckor är självmord.  

Bertil Lundström lyfter att det finns en åldersgräns (65år) på neurorehab på sjukhuset 
vilket innebär en åldersdiskriminering. 

Daniel B kommer att skicka ut sammanställningen från workshopen till rådets 
medlemmar. 

§ 6 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledning 
Inge Andersson säger att kommunstyrelsen sammanträdde i måndags och antog ett 
förslag till strategisk plan som ska beslutas av kommunfullmäktige nästkommande 
måndag. Den strategiska planen bygger på en ny styrmodell med fyra fokusområden. 
Nämnden får i sina verksamhetsplaner beskriva hur de ska förverkliga de målsättningar 
som fullmäktige sätter upp. Ekonomiskt är det en stark budget med en bra riktning för 
Bodens utveckling framöver, framför allt inom det sociala området och 
utbildningsområdet. Det finns en stor budget för investeringar i fastigheter, nytt Va-
område för Kusån/Kusön och Storklinten.  

Mark- och miljödomstolen har ännu inte kommit med något utslag om överklagandet av 
detaljplanen för kvarteret Enen. Överklagandet skjuter framåt de satsningar som 
behöver göras på trygghetsboenden och lägenheter.  

I morgon släpper kommunen de sista 10-15 villatomterna på Brännan. Kommunen tar 
fram detaljplaner för ytterligare småhus. 

Bodenbo har nu påbörjat markarbetena för att bygga en antal lägenheter på tomten 
hitom Bowlinghallen på Brogatan.  
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Lidl har aviserat att de tänker börja sitt bygge av en affär till hösten. Den kommer att 
ligga bredvid Dollar Store. 

I Sävast ska det byggas till 3 000 kvadratmeter vid Boden Business Park. Till hösten 
kommer det att finnas ett 70-tal studenter som utbildar sig för spelmarknaden.  

Kommunen har stora prognostiserade underskott i främst socialnämnden och 
utbildningsnämnden för 2018. Det beror delvis på kända faktorer som att 
socialnämnden ökar ytterligare platser som man inte har budgeterat för. Kommunen har 
en stark resultatutjämningsreserv som går att använda när ekonomin går med 
underskott.  

Bertil Lundström undrar om man kan köpa en tomt i Sävast och sedan sälja den vidare 
för att tjäna pengar? Inge Andersson säger att kommunen hittills inte har haft ett system 
som innebär att man är tvungen att bygga på tomten inom viss tid. Det nya 
amorteringskravet har gjort att det har blivit dyrare att bygga, särskilt för yngre med 
inte så höga inkomster. 

Bertil Lundström säger att SBAB för två år sen införde en regel som innebar att 
människor över 60 år fick räkna bort 40 % av sin inkomst när det ansökte om lån. 
Diskrimineringsombudsmannen har kommit fram till att det var fel.  

Socialnämnden 

Béatrice Öman säger att socialnämnden vid senaste sammanträde gjorde studiebesök på 
Älvstrand i Harads.  De första boendena har börjat flytta från lungkliniken till Harads. De 
sista flyttar 29 juni. Ombyggnad av lungkliniken påbörjas för att få den standard som 
krävs för den typen av verksamhet.  

Edek presenterade sin verksamhet i samband med mötet i Harads.  
 
Utbildningsnämnden och socialnämnden ska ha två gemensamma möten per år och 
nästa möte kommer att hållas nu på tisdag. Hedersuttryck och barnäktenskap är temat 
för mötet. 
 
Ett återkommande ärende är sjukfrånvaron för socialförvaltningen och kommunens 
övriga verksamhet. Det är kopplat till åldern då socialförvaltningen har högre ålder på 
personalen och att det är svårt att rekrytera yngre personer. Boden är jämfört med 
övriga landet en frisk kommun. Slitskador och arbetsbelastning är delar av 
socialförvaltningens orsaker till sjukfrånvaro.  
 
Heltidsprojektet kommer man att arbeta med från nästa år. Schemaplaneringen ska 
moderniseras.  
 
Under augusti levereras nästa del till äldreboendeutredningen.  
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Sommarplaneringen ser ganska bra ut man har arbetat sedan i januari med detta. Det är 
bra tillgång till personal i hemtjänsten och äldreboenden, men svårare att rekrytera till 
hälso- och sjukvård.  
 
Funktionshinderbanan har skickat en utmaning till kommunerna att de ansvariga i 
nämnden som ansvarar för gruppbostäder och ansvarig politiker ska vara praktikant i 
verksamheten. Béatrice Öman har anmält sig och hon kommer att vara i arbete v 30. 
Endast 18 kommuner har svarat och det är bara Boden i dagsläget som är representerad 
i den övre delen av Sverige. 
 
Mona Ahlström frågar om utvecklingsområdet demens. Demensteamet som funnits 
tidigare – kommer det att uppstå igen? Béatrice Öman kan ej besvara hur det kommer 
att bli men hon anser att demensteamet inte borde tagits bort. Önskemålet är att kunna 
utvidga demensverksameten vid Erikslund eftersom den verksamheten och lokalen är 
anpassad för demensvård. 
 
Siri Åström frågar om det kommer att bli någon distriktssköterska i Gunnarsbyn.  
Béatrice Öman svarar att det är en fråga för regionen som inte kan besvaras av henne. 
 
Siri Åström undrar om det blir allsång på Örat i sommar. Inge Andersson säger att det 
kommer att anordnas i samverkan mellan kfu-förvaltningen och Boden Event.  
 
Mona Ahlström tar upp att vid förra rådet berättade representanten från 
socialförvaltningen att det kommer att tillsättas en sjukskötersketjänst i Harads dit man 
kan gå för att ta prover mm.  Béatrice Öman säger att än så länge finns inte någon 
uppgörelse i frågan. Önskemålet är att hitta en lösning.  
 
Utbildningsnämnd  

Inga frågor.  

Fastighetsnämnd  
Inga frågor 

Miljö- och byggnämnd  

Lasse Nilsson säger att det under april och maj kom in 62 bygglovsärenden. Kommunen 
håller på att planlägga A8:området. Det kommer att byggas hallar för tennis- och 
padelbanor.  

Wikstens har börjat på nästa byggnad vid Åbergsleden.  

Kallbadet i Harads har kommit igång. 

Nybyggnationen av äldreboendet har kommit igång och Bodenbo bygger vid 
bowlinghallen. Det händer mycket i övre stadsdelen.  
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Lars Nilsson informerar att de har besökt Textilia med anledning av det utsläpp som 
varit under huset och att det kommer att göras mätningar för att se så att inte utsläppet 
spridit sig i marken utanför.  

Bertil Lundström frågar om ansvaret för sopstationerna på miljö- och byggnämnden. 
Lars Nilsson säger att miljö- och byggnämnden endast har tillsyn, men har känner till att 
det har varit vissa problem.  Företaget som ansvarar för tömningen har medgett att de 
har varit problem med underleverantörerna och man kom överens om att tömningen 
ska göras tillsammans med Samhall.  

Tekniska utskottet  
Inga frågor 

Överförmyndarnämnd  
Arne Pettersson säger att verksamheten flyter på bra. Riksrevisionen har granskat 
länsstyrelsens tillsyn av överförmyndarverksamheten. Den 18 juni kommer det att vara 
en debatt i riksdagen. En fråga om är aktuell är att det kan behövas professionella gode 
män för vissa svårare uppdrag.  

Det träder i kraft en ny förvaltningslag den 1 juli 2018.   

§ 7 Övriga frågor  
Gösta Lindmark tar upp att han är glad över den positiva utvecklingen i Harads. Det har 
gått bra att rekrytera personal till omsorgsyrkena i Harads. Beatrice Öman säger att ett 
av skälen till att det går bra är att Harads har varit bra för att ta hand om nysvenskar. 
 
Informationscaféet - Lena Marie Johansson säger att hon under våren har gjort en 
provverksamhet med Informationscafé tillsammans med Röda korset. Människor har 
fått ställa frågor om sociala frågor. Det har inte varit så många som har besökt. Nu 
funderar de på att utvidga caféet till att besöka andar delar av kommunen. Det finns 
intresse till besök från Svartlå. De som vill ha informationscafé i någon av byarna kan 
boka in sig hos Lena-Marie.  
 
Inge Andersson säger att servicepunkterna i Gunnarsbyn och Harads kan vara 
kontaktytor.  
 
Bertil Lundström informerar att regeringen har gett lagrådet till uppgift att stärka 
konsumenträtten vid telefonförsäljning. Han informerar även om att regeringen har 
föreslagit att avsätta 3 miljoner kr till att sprida information kring problemet med äldres 
undernäring och att fallolyckor orsakas av att äldre är undernärda. 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
Åsa Nilsson, justerare 
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