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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2016-02-10 
Plats och tid: Stadshuset, kommunstyrelsesalen kl 13.00- 16.00 
 
Beslutande: Inge Andersson, ordförande 
  Alf Sundqvist PRO 
  Karin Liljestrand SKPF 
  Åsa Nilsson 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  

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

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 

Ingemar Karlsson, tekniska utskottet 
Arne Pettersson, överförmyndarnämnden  

 
Övriga närvarande:  Lena-Marie Johansson, socialförvaltningen 
 Daniel Bergh, kommunledningsförvaltningen, sekreterare 
    
Justerare:  Ulla Röding 
 

§ 1 Justerare 
 
Ulla Röding 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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Vid det förra mötet frågade Karin Liljestrand om kommunen ska yttra sig över en 
utredning. Frågan gällde utredningen Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i 
tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85). I utredningen föreslås bland annat 
att det ska införas ett statligt hissbidrag.  Kommunen har inte fått utredningen på 
remiss.  
 
Karin Liljestrand upplyser att remisstiden går ut den 1 mars 2016 och att kommunen 
har möjlighet att lämna ett remissyttrande även om den inte har fått utredningen på 
remiss.  
 

§ 3 Bodens nya platsvarumärke 
 
Kommunikationschefen Janne Bäcklund föredrar Bodens kommunikationsstrategi. I 
strategin ingår en varumärkesplattform och ett platsvarumärke. Tidigare har begreppet 
Fördel Boden använts men det har inte fyllts med något innehåll. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ett ärende om platsvarumärke och grafisk profil. 
Ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 15 februari 2016. 
 
Platsvarumärket är det nya ordet närhetsliv och det inrymmer allt som har med Boden 
att göra. Det ska kunna användas och omfamnas av fler än kommunen. Det har gjorts ett 
arbete med att ta fram platsvarumärket där bland annat företrädare för kommunen, 
företagare, Försvaret och de kommunala råden har ingått. 
 
Det har även tagits fram en logotyp för Boden, där o:et i Boden har formats med en spets 
nedåt, vilket ska motsvara den universella symbolen för en plats. 
 
Janne Bäcklund presenterade också tankar kring kommande kampanjer om Boden och 
det nya begreppet närhetsliv. 
 
Bertil Lundström frågar om kostnaderna. Janne Bäcklund svarar att annonserna 
kommer att rymmas inom tillväxtkontorets budgetram. Arbetet hittills har kostat 
omkring 100 000 kronor.  

 
§ 4 Anhörigkonsulentens roll i Boden 
 
Lena-Mari Johansson berättar om anhörigstöd som kan ges till närstående som har en 
funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk eller äldre. Många anhöriga lider av 
isolering och bundenhet och får sämre livskvalitet. Det är viktigt att värna om de 
anhöriga.  
 
Socialstyrelsen har kommit fram till att var femte människa regelbundet ger stöd till en 
anhörig. Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd för att underlätta för 
de personer som vårdar en närstående som är sjuk eller äldre. Detsamma gäller om de 
stödjer en närstående med funktionshinder.  
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Kommunen erbjuder personligt stöd, information och råd, anhöriggrupper, studie-
cirklar, föreläsningar och måbra-aktiviteter. Aktiviteter görs i samband med Röda korset 
och studieförbund. Det sker ingen registrering eller diarieföring på deltagandet i 
anhörigstöd. 
 
Det finns anhörigföreningar – www.ahrisverige.se och Nationellt kompetenscentrum, 
www.nka.se. 
 
Man kan få ett beslut om bistånd om avlastning i hemmet, korttidsvistelse och 
dagverksamhet.  
 
Lena-Mari Johansson tittar på hur man kan utveckla anhörigstödet för andra grupper än 
äldre.  
 
Inge Andersson frågar om vi når våra nya medborgare med information anhörigstöd.  
 
Per-Ulf Sandström säger att SPRF bedriver besöksverksamhet. I foldern står Röda 
korset, men det är i första hand SPRF som gör det. Även andra pensionärsföreningarna 
har besöksverksamhet.  
 
Siv Nilsson säger att vikten av stöd till anhöriga kan inte nog betonas. Äldreomsorgen 
skulle falla ihop om inte anhöriga fanns.  
 
Alf Sundqvist: Bladet om anhörigstödet kan delas ut bland alla som är med 
pensionärsorganisationerna som i sin tur kan ge det till sina anhöriga.  Lena-Mari säger 
att hon kan skicka en bunt till föreningarna om får adresserna till sig via e-post.  

 
§ 5 Frågor under behandling 
 
Trafikförhållandena på Åkargränd, Kerstin Chley, trafikplanerare vid tekniska 
förvaltningen 
 
Kerstin Chley visar en bild på Åkargränd. En bit in på gränden slutar gatumark och efter 
det är fastighetsägare ansvarig. En del av problemen i området härrör från att bilar 
parkerar för att gå till olika mål i centrum. Längs gatan gäller parkeringsförbud eftersom 
det är parkeringsförbudszon i centrum. Parkering är endast tillåten där det är angivet. 
Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad har rätt att parkera i tre timmar på 
en gata med parkeringsförbud, även på gågator.  Den som nyttjar den möjligheten på 
gågatan bör stå i stråket i mitten där det finns cykelställ och annat. På gångfartsområden 
gäller dock inte tretimmarsregeln. Man får inte parkera på trottoaren.  
 
Enligt uppgift från handläggarna av parkeringstillstånd för rörelsehindrade går det ut 
information om rätten att parkera på gator med parkeringsförbud.  
 
Vanja Berglund säger att det finns tre punkthus inne på Åkargränd. Många äldre går mer 
rullator och har svårt att gå när det står bilar parkerade. De får gå utanför parkerade 
bilar mitt i gatan.  
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Inge Andersson säger att kommunstyrelsen hade en diskussion om bussar på det 
senaste sammanträdet. Kommunledningen vill ha en total översyn av trafikflödet i 
centrum, bussarnas linjesträckningar, enkelriktningar, hastighetsbegränsningar. Arbetet 
ska starta när översiktsplanen börjar bli färdig.  
 
Genomfartstrafiken bakom Lindex 
 
Området bakom Lindex är kvartersmark som ägs av en samfällighet. Den som äger 
marken har rätt att förbjuda infart till området.  
 
Inge Andersson säger att kommunen måste se vad som den i egenskap av delägare i 
samfälligheten kan göra åt situationen. Diskussionen med samfälligheten ska tas så 
snart som möjligt.  
 

§ 6 Information från styrelser och nämnder 
 
Kommunledningen, kommunchefen Mats Berg 
 
Mats Berg är ny kommunchef i Bodens kommun sedan den 1 januari 2016. Han har 
jobbat deltid sedan mitten av oktober 2015. 
 
Kommunen har stora utmaningar framför sig i fråga om kompetensförsörjning. Det blir 
en utmaning att klara äldreomsorgen och hemtjänsten. En nyckel för 
kompetensförsörjningen är hur vi får in våra nyanlända och där har Boden bättre 
förutsättningar än många andra. Det är viktigt att ha bra kommunal service, även för 
näringslivet.  
 
Mats Berg säger att det är viktigt att vi blir bättre på hur vi kommunicerar från 
kommunen. 
 
Bertil Lundström frågar varför Mats Berg skrivit att det finns risk för 
undanträngningseffekter på grund av nyanlända i kommunchefens rapport. Mats Berg 
säger att det är ett sätt att beskriva att det blir köer. Det kommer att krävas bra 
samverkan mellan förvaltningar och nämnder. Kommunen måste jobba brett med 
integrationsfrågorna. 
 
Tekniska förvaltningen, Robert Näslund 
 
 Sundsbron är klar mellan Svartbjörnsbyn och Gammelbyn. Projektet är inte slutfört. 

Det kommer att byggas en fiskeplats vid brofästet och ett fågelskådartorn.  
 Vinterväghållningen har gått bra. Det har snöat relativt lite. På vissa sträckor 

halkbekämpas bara halva gångbanan för att man ska kunna ta sig fram med spark. 
 Kommunen ser över belysningen i kommunen både i stan och i byarna. Kommunen 

byter ut alla gatlysen till lågenergilampor. Vissa vägsträckor hör inte till kommunen.  
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 Kommunen bildar ett nytt verksamhetsområdet för vatten och avlopp på 
Kusån/Kusön. Tekniska förvaltningen kommer att äska pengar till att göra en 
förstudie. Det är frågan om ett stort projekt. Många fastigheter ska in i kommunens 
VA-anläggning. 

 Den nya VA-planen är klar och gått på remiss till vissa instanser. Den kommer att 
släppas om ett par-tre veckor.  

 Tekniska förvaltningen har fått mer pengar till investeringar. 2017 kommer tekniska 
att få 30 miljoner kronor till investeringar. Tekniska kommer att anställa tre VA-
ingenjörer i stället för att ta in konsulter. 

 
 Parken har fått 1,5 miljoner kronor i ramutvidgning. 500 tkr är öronmärkt för driften 

av stadsnära skogar. 1 miljon kronor för att försköna Bodens infarter, t ex för att 
ljussätta viadukten när man kommer från Luleå. Kommunens nya parkchef Lizah 
Lund arbetar med detta.  

 I Bodens kommun plogas gång- och cykelvägar till förskolor, skolor och 
vårdcentralen före klockan 7.00. Efter det plogas vägarna.  

 
Per-Ulf Sandström frågar om kommunen kommer att ålägga en fastighetsägare med 
vatten som kommer från hängrännor på trottoaren att åtgärda det? Robert Näslund 
kommer att undersöka detta till nästa möte med rådet. 
 
Socialnämnden, Beatrice Öman 
 
 2015 har varit ett händelserikt år med många förändringar.  
 Socialnämnden har gjort ett överskott under 2015.  

 
 Socialförvaltningen har utökat ned 10,38 underskötersketjänster till heltidstjänster 

tack vare regeringens stimulansmedel. 25 personer har fått heltid och ytterligare har 
fått sju ökad anställningsgrad.  

 Socialförvaltningen fortsätter med vårdnära tjänster på äldreboendena. 
Upphandlingarna är nu gjorda. 

 
 Den tuffa situationen för landstinget får konsekvenser för kommunerna. Bodens 

kommun har utökad antalet korttidsplatser från 26 till 33 och dessa är fullsatta.  
 Socialnämnden arbetar medvetat för att människor ska få vara på det ställe där de 

får den bästa vård och omsorgen. Det gör att det snart behövs några 
äldreboendeplatser till. 

 
 Socialnämnden har haft ett visst betalningsansvar till landstinget.  
 Socialnämnden har arbetat hårt med att få ner kostnader när äldre kommer hem 

från sjukhuset och kräver stora insatser i form av hemtjänst och hemsjukvård.  
 Det råder en brist på sjuksköterskor. Olika sätt att möta bristen är delegerad hälso- 

och sjukvård, vårdnära tjänster och få rätt utbildad personal på rätt ställe. 
Förvaltningen kommer inte ha en upphandling av bemanningsföretag kommande 
sommar för vikariat. Man kommer i stället att satsa på de personer som hjälpte till 
förra året och lämna förslag till anställning i ett tidigt skede. 
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 Ny vårdplaneringsprocess. Planeringarna sker numera hemma hos patienten i stället 
för på sjukhuset.  

 
 Framtiden: Förvaltningen kommer att tillsätta vakanta tjänster med heltider när 

budgetutrymmet finns. Det görs en omställning till heltidsorganisation på 
äldreboenden. Ny underhållsplan på äldreboendena.  

 Gratis wi-fi på korttidsboendena. 
 Val av måltider på äldreboendena. Det har funnits på ett äldreboende och kommer 

nu att utvidgas.  
 

 Ny organisation av hemtjänst. Organisationen verkställs i samband med flytten in i 
nya lokaler på Sandenskolan. De fem distrikten blir tre områden. 

 Distriktssköterskor och hemtjänsten ska vara på samma plats på Sandenskolan.  
 

 Revisionen har gjort två rapporter kommer att presenteras för nämnden i mars. 
Rapporterna handlar om hemsjukvårdsreformen och palliativ vård.  

 Nämnden arbetar för att certifierad utbildning på vård- och omsorgscollege. En 
ansökan har lämnats in för att Bodens ska få certifiering.  

 
Bertil Lundström frågar vad stödboende för 16-20 år är. Beatrice Öman säger att det är 
hem för ensamkommande barn med mindre bemanning och inte samma kompetens hela 
tiden. 
 
Bertil Lundström säger vidare att många saknar information om att de kan ansöka om 
bostadstillägg. Kan kommunen gå ut med information? Per-Ulf Sandström säger att det 
finns ett löfte om att få artikel i bostadstillägg i BodenBild. 
 
Siv Nilsson säger att kompetensutveckling för ökad kompetens för undersköterskor är 
bra. Hon har pratat med socialchefen om att få till en distansutbildning för 
vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor genom Kommunförbundet.  
 
Utbildningsnämnden, fastighetsnämnden och miljö- och byggnämnden, Inge Andersson 
 
 Utbildningsnämnden kommer till stor del att beröras av de extra pengarna för 

flyktingmottagandet. Mottagningsskolan Blomdalen kommer att förstärkas. 
 
 Fastighetsnämnden tittar över vilket behov av upprustning och underhåll som finns 

på kommunens lokaler. 
 
Miljö- och byggnämnden: Förra året gavs 42 bygglov till småhus, mot 14-15 stycken ett 
normalt år. Kommunen kommer att annonsera om villatomter på landsbygden. Det rör 
sig om ett 20-tal tomter som är i princip byggklara. Priset kommer att vara 10 000 
kronor. I Unbyn försöker kommer kommunen att försöka hitta mer mark.  
 
Bertil Lundström undrar vilken möjlighet har kommunen att påverka byggmästare att 
bygga enplanshus. Inge Andersson svarar att det kan bestämmas i samband med 
fastställande av detaljplanen.  
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Överförmyndarnämnden, Arne Pettersson  
 
 Överförmyndarnämnden har fått ansvaret att bereda tingsrättens ärenden om nya 

godmanskap och förvaltarskap. Det förväntades 50 ärenden per år, men blev 113 
stycken under 2015. 

 Antalet ensamkommande barn var 28 stycken efter 2014 och var 106 stycken efter 
2015. 

 Nämnden har också ett ansvar för att gode män och förvaltare erbjuds den 
utbildning som behövs.  

 
 Överförmyndarnämnden bevakar i sin tillsyn  att gode män ansöker om 

bostadstillägg och handikappersättning.  

 
 Länsstyrelsen gav viss kritik mot överförmyndarnämnden vid sin tillsyn. 

Länsstyrelsen skrev att nämnden inte kan undgå kritik, men att det ses som positivt 

att nämnden arbetat med att åtgärda brister. Nämnden har en god inställning samt 

är villig att ta till sig information och feedback. Vidare skrev länsstyrelsen att akterna 

handläggs överlag på ett rättssäkert sätt och överförmyndaren har bra rutiner i stort. 

 

 Arne Pettersson kommer att prata om gode män på När livet förändras den 18 

februari. Den 25 februari blir det information från begravningsbyråer. 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden fanns inte representerad 

Lena-Mari Johansson att hon har varit på ett bra dialogmöte kring kultur för äldre som 

kfu-förvaltningen arrangerade.  

§ 6 Övriga frågor 
  
Bertil Lundström tycker att det är nonchalant att nämndsföreträdare saknas. Rådet 
uppmanar de nämnder som kallas att de kommer. 
 
Siv Nilsson ställer en fråga till Beatrice Öman att svara på till nästa möte: Finns det kvar 
synkonsulenter inom socialförvaltningen? 
 
 Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
Ulla Röding, justerare 


