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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2016-10-05 
Plats och tid: Stadshuset, kommunstyrelsesalen kl 13.00- 16.00 
 
Beslutande: Inge Andersson, ordförande 
  Alf Sundqvist PRO 
  Åsa Nilsson SKPF 
  Per-Ulf Sandström SPRF 

Siri Åström Vision pensionärerna 
Siv Nilsson SPRF 
Margareta Hansson PRO   
Inger Edman Nilsson PRO  
Gertrud Carlsson SKPF 
Birgit Blombäck SPF 
 

     
Ersättare  Vanja Berglund PRO 
  Britt-Marie Blomqvist PRO 

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

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 

Maria Kristofersson, Tekniska förvaltningen 
 Robert Näslund, Tekniska förvaltningen 
 Marie-Helen Ståhl, socialförvaltningen 
 Ann-Charlotte Julnes, socialförvaltningen 
 Linda-Maria Krekula, socialförvaltningen 
 
Övriga närvarande:  Lena-Marie Johansson, socialförvaltningen 
 Carina Gabrielsson, kommunledningsförvaltningen sekreterare 
    
Justerare:  Vanja Berglund 
 

§ 1 Justerare 
 
Vanja Berglund utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren 
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§ 2 Genomgång av föregående protokoll / kommunchefens rapport 
 
Delgivning av föregående protokoll från Pensionärsrådet och kommunchefens rapport.  
Sammanställning på kvalitetsdialogen som skickats ut på mail lades till handlingarna 
utan några synpunkter. 
 
 

§ 3 Frågor under behandling 
 
Samfällighetsförening 
 
Det pågår diskussioner och det är Lars Andersson som har ansvaret. 
 
Kan kommunen ålägga en fastighetsägare att åtgärda att vatten från hängrännor komma 
på trottoaren? 
 
Ja en fastighetsägare kan åläggas att åtgärda hängrännor som går ut på trottoaren. Det 
är fastighetsägarens ansvar enligt Robert Näslund teknisk chef.  
 
Bokning av Å-center, Björken och pelarsalen 
 
Det är kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen som bokar lokalerna på Å-center och 
Björken.  
Per-Ulf tog upp att önskemålen för bokning av lokalerna ska gå att skicka in fram till 1 
november då planeringen i föreningarna sker i oktober månad. Idag är det i oktober som 
önskemålen ska vara inne vilket är för tidigt.  
 
Smutsigt på Å-center  
 
Det är smutsigt på Å-center och problemet ska tas upp med Fastighetsförvaltningen då 
de är ansvariga för lokalerna.  
 
 

§ 4 Tekniska förvaltningen 
 
Handikapparkeringar i centrala Boden. 
 
Maria Kristofersson redogör för antalet handikapparkeringar och att en ny 
handikapparkering iordningställs utanför 43:an och då finns det totalt 27 platser 
handikapparkering i centrala Boden. 
 
Utöka parkeringstid med p-skiva från 2 timmar till 3 tim? 
 
Enligt Maria Kristofersson är det ett önskemål från handeln och att tiden är anpassad för 
att inte underlätta för de som boendeparkerar eller arbetsparkerar. Det finns 
parkeringsalternativ för de som vill stå längre. Frågan kommer att behandlas i 
översynen av parkeringssituationen och hur trafikflödet är i centrala stan.  
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Önskemål om tydligare skyltning, idag talar skyltarna om när det är förbjudet och övrig 
tid kan parkeringarna disponeras fritt av vem som helst. 
 
Parkeringsfrågorna skickas mellan Tekniska förvaltningen och Fastighetsförvaltningen 
vem har ansvaret? 
 
Maria Kristofersson redogör för att frågorna kan vara av olika karaktär och ska  
behandlas civilrättsligt eller enligt kommunallagen. Det beror på frågans karaktär, vem 
som har ansvaret. 
 
När ska Kyrkgatans gång- och cykeltrottoar på bron över Bodån åtgärdas? 
 
"Påfarten" på bägge sidor om bron är dåligt utförda med gropar, tvär påfart och 
vattensamling på norra sidan. Detta utgör stor fara för gående med rollator, 
rullstolsburna och cyklister. Maria Kristofersson vet om problemet och då det blir 
sättningar på grund av lutningen i vägbanan, det ska åtgärdas i höst. 
 
Övergångsställe/passage Garnisionsgatan vid infart mot återvinningen. 
 
Problem vid övergångsstället/passagen, det är en olycksrisk då det inte finns 
markeringar som talar om att det är ett övergångsställ. Maria Kristoffersson säger att 
det är inget övergångsställ utan en passage och bilarna har inte någon skyldighet att 
stanna. Maria Kristofersson ska ha möte med trafikverket som är ansvarig för passagen 
och tar då upp frågan. 
 
Trafiklösning Brogatan – Strandplan 
 
Önskemål att ta bort tvingande vänstersväng Brogatan – Strandplan. Trafiksituationen i 
centrala Boden ses över för tillfället då det är en del i den strategiska planen. Tekniska 
förvaltningen har fått i uppdrag att se över trafiksituationen ur ett miljöperspektiv. 
 
Utökat vattenskyddsområde Vittjärv- Kusön? 
 
Remisstiden är förlängd och de boende kan lämna synpunkter fram till sista oktober. 
Inge informerar att det har varit ett möte med byaåldermännen där det beslutades att 
remisstiden skulle förlängas. En konsekvensanalys i konsekvensen för berörda 
kommuner att göras. 
Inge säger att målet är att bodensarna ska få så bra vatten som möjligt och så nöjda 
medborgare som möjligt. 
Alf tycker att det är bra att remisstiden är förlängd då den var för kort initialt och ska 
gälla från år 2022. Det har lämnats in ett medborgarförslag i ärendet som är bra. 
Robert Näslund säger att det är politiken som beslutar och tjänstemännen tar inga 
beslut. 
Siv vill att Jan Lundberg från tekniska förvaltningen bjuds in till nästa möte i december. 
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Robert Näslund bjuder in till studiebesök hos tekniska förvaltningen. 
 
Vid nästa möte för KPR så kan ett studiebesök planeras in på förmiddagen för att se 
någon av tekniska olika verksamheter. Daniel Bergh anordnar det. 
 
 

§ 4 Socialförvaltning 
 
Presentation av integrationsprojekt som har till syfte att skapa ett 
introduktionsprogram för personer med svenska som andra språk inom vården. 
 
Projektet drivs av socialförvaltningen och har tre projektledare, Ann-Charlotte Julnäs, 
Marie-Helen Ståhl och Linda-Maria Krekula. Målet är att ta fram en bra introduktion till  
de som vill arbeta inom socialförvaltningen. Det har bildats en arbetsgrupp som består  
av olika befattningar från socialförvaltningen. Arbetsgruppen håller på att identifiera ett  
nuläge, vad som fungerar idag och vad som behöver förbättras. Socialförvaltningen har  
personalbrist i flera yrkeskategorier och har en förhoppning att hitta arbetskraft. 
 
Allt ska ske med ständiga förbättringar och olika föreningar ska få vara med och påverka  
från början och inte bara bli informerade när allt är klart. Projektet bjuder in deltagare  
från KPR:s olika föreningar. Fyra deltagare kan väljas i KPR för att delta i arbetsgruppen. 
 
Resultatet av öppna jämförelser inom äldreomsorgen med jämförelse mot övriga landet 
 
Den kommer längre fram och ska presenteras för kommunstyrelsen i december. Någon 
från socialförvaltningen bjuds in till nästa möte för att presentera resultatet. 
 
Hur bedöms behovet inom hemtjänsten? 
 
Enligt Beatrice så tas ett biståndsbeslut av biståndsenheten enligt de riktlinjer som finns 
utifrån en biståndsbedömning. Bedömningsteamet åker dit och enhetschefen tar kontakt 
med biståndsenheten för dialog. 
Om det inte fungerar ska enhetschef kontaktas som är ansvarig. 
 
Vad får hemtjänstpersonalen utföra åt brukaren? 
 
Värma mat i micron går bra men personalen ska inte laga mat då det inte är deras 
kompetensområde. Viktigt att brukaren får bra mat och inte äter samma typ av mat hela 
dagen. 
Siv frågar vad hemtjänsten ska göra och om sista målet är middag för då blir det lång 
nattfasta. Viktigt då många äldre är undernärda och har trycksår. Kanske borde 
introduktionsprogrammet för de som jobbar inom vården ses över. 
 
 
Beatrice har uppfattningen att äldre personer får den vård de behöver och att Boden är 
bra på att utföra det. Det finns en god tillgång på äldreboenden. Det blir en begränsning i 
patientsäkerheten om hemtjänsten måste göra många insatser då patienttryggheten inte 
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finns. Det blir en brytpunkt vad gäller vården i hemmet då den blir så omfattande att 
boende på äldreboendet  är bättre för patientsäkerheten. 
 
Beatrice betonar att det är viktigt med biståndsbesluten då de kan överklagas av den 
enskilde brukaren hos förvaltningsrätten. 
 
Per-Ulf säger att vid öppna jämförelser så får hemtjänsten bättre betyg än äldreboenden. 
Den enskilde tycker att påverkansmöjligheterna är små och kan förbättras. Finns det 
nog med platser på äldreboenden? 
 
Beatrice säger att den sociala aspekten är viktig och där finns det förbättringspotential 
med mer aktiviteter exempelvis. Boden har inget bra genomsnitt och det varierar mellan 
olika boenden. 
Äldreboenden behöver få modernare lösningar.  
Kommunen har betalningsansvar mot landstinget och det har kommit fakturor under 
sommaren. 
 
Hur ser flödet ut på korttidsboende? 
 
Enligt Beatrice finns det 35 platser på korttidsboende. Viktigt att personer som ska ha 
särskilt boende får det inom den tid som är sagt (tre månader) då vitesförlägganden blir 
dyrt.  
 
 

§ 5 Information från styrelser och nämnder 
 
Kommunledningen 
 
Nytt äldreboende 
 
Inge berättar om vad som är på gång och det planeras för ett nytt äldreboende med 120 
platser. Målet är att det ska vara klart senast hösten 2019 eller tidigare då Midgårdarna 
ska lämnas och där finns 90 platser. Bodens kommun har öppnat för andra utförare och 
det ska vara klart innan jul. Grusplanen vid Björknäsvallen kan vara aktuell plats för det 
nya äldreboendet. 
 
Per-Ulf undrar om trygghetsboenden? 
 
Detaljplanen för Enen är snart klar för utställning och kommer att fastställas i 
kommunfullmäktige i december. Förhoppningsvis kommer byggkranarna att vara på 
plats i maj, 2017. 
 
Väg 97? 
 
Vägplan fastställd och ligger hos trafikverket och pengarna finns. 
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Pendeltåg mellan Luleå – Boden 
 
Få igång ett pendeltåg mellan Luleå och Boden nästa år. Planer att bygga om kring 
järnvägsstationen för att få mer parkeringar för cyklar och bilar. 
 
 
Utbildningsnämnden 
 
Studiebesök skolor 
 
Inge berättar att politikerna är ute på studiebesök på olika skolor för att titta på 
verksamheten. Det är eftersatt underhåll och idag är fritidsverksamheten i skolsalarna 
och det tycker inte Inge är bra. 
 
Blomdalen på Björknässkolan 
 
Ny anlända barn hamnar hos Blomdalen på Björknässkolan där deras kunskapsnivå 
kartläggs med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial och det ligger till grund för 
skol- och klassplacering. Barnen får sedan en plats på någon skola i Boden. Önskemål om 
att någon personal från Blomdalen kommer och informerar på nästa råd. 
 
 
Fastighetsförvaltningen 
 
Snabelhuset är sålt till Folkuniversitet. 
 
 
Kultur-, fritid- och unga förvaltningen 
 
Aktivitetsbidrag 
 
Ett regelverk håller på att tas fram. 
 
Vem äger inredningen på Å-center? 
 
 Kolla upp vem som har ansvaret för inredningen en gång för alla. Är det 
fastighetsförvaltningen eller kultur-, fritid- och unga förvaltningen, Daniel kollar upp 
det. Ska finnas bord och stolar till 150 personer i lokalen. 
 
Ny Slöjdlokal? 
 
Inget erbjudande har kommit ännu. Kamratföreningen på Björken skulle kontaktas med 
det har inte skett. Önskemål om en större lokal finns.  
 
Information från Lena-Mari Johansson, anhörigkonsulent 
 
Uppdrag att implementera och utveckla anhörigstöd. Fullt upp med IFO just nu. 
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Viktigt med anhörigperspektiv för de socialt utsatta. 
Boende och stöd,  web-utbildningar pågående arbete just nu. 
 
 
Övriga frågor 
 
Sjuksköterskemottagning i Gunnarsbyn och Harads? 
 
Bodens kommun väntar på landstinget och inget svar har kommit i frågan ännu. 
 
 
 
 
 Carina Gabrielsson, sekreterare 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
Vanja Berglund, justerare 
 


