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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2017-02-07 
Plats och tid: Centralskolan kl 13.00-16.00 
 
Närvarande: Inge Andersson 
  Alf Sundqvist PRO    

Åsa Nilsson SKPF 
  Per-Ulf Sandström SPRF 

Siri Åström Vision pensionärerna 
Bertil Lundström SPF 
Vanja Berglund PRO 
Gösta Lindmark PRO 
Gertrud Carlsson SKPF    

  Maj-Britt Strand SKPF 
Ulla Röding SPRF 
 Ingegerd Jaako Vision pensionärerna 

   
Kommunföreträdare Béatrice Öman, socialnämnden 
  Arne Pettersson, överförmyndarnämnden 

Sonja Harr, fastighetsnämnden 
 
Övriga närvarande: Mats Berg, kommunledningsförvaltningen  

Nina Ström, säkerhetssamordnare 
 Joakim Kyräs och Jan Lundberg, tekniska förvaltningen 
    
Justerare:  Bertil Lundström 
 

§ 1 Dagordning fastställdes 
Punkten från socialförvaltningen om hur arbetar kommunen med kommunernas och 
regionens strategi för brukarmedverkan utgår och behandlas vid det kommande mötet i 
april. 

Dagordningen fastställdes i övrigt.   

 
§ 2 Justerare 
Bertil Lundström valdes till justerare av protokollet. 

 
§ 3 Genomgång av föregående protokoll / kommunchefens rapport 
Inredningen på Å-center. Enligt besked från fastighetschefen är socialförvaltningen 
ansvarig för inredningen på Å-center. Pensionärsrådet har synpunkten att det finns ett 
behov av ny inredning.  
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Inge Andersson meddelar att det kommer att vara ett möte den 3 mars 2017 om 
sjuksköterskebemanningen i Gunnarsbyn och Harads mellan kommunen och regionen 
(tidigare landstinget). Beatrice Öman säger att det finns olika uppfattningar mellan 
regionen och socialförvaltningen. Regionen anser att man kan tillgodose de behov som 
finns med undersköterkor på plats, vilket socialförvaltningen inte tycker.  
 
Per-Ulf Sandström undrar om kommunen har tittat på att utöka äldreboendeplatser på 
Erikslund om hälsocentralen försvinner. Inge Andersson säger att man får titta på den 
frågan sen. Det kommer att byggas ett nytt äldreboende, vilket innebär en utökning med 
26 platser. Socialförvaltningen kommer därutöver att utöka med ytterligare sex till sju 
plaster. 
 
Bertil Lundström undrar vem som har ansvar för alla statsbidrag som kommunen kan 
söka. Det missas en del ansökningar som kommunen kan söka, till exempel Byggbonus 
och Klimatklivet bidrag till laddstolpar. Bertil Lundström har fått uppgiften om att det 
finns 123 olika bidrag som kommunen kan söka.  
 
Kommunchefen Mats Berg svarar att det inte finns någon som har det samlade ansvaret 
att ansöka om statsbidrag, utan i stället finns funktioner som arbetar med olika frågor.  
Inge Andersson säger att man måste göra av med de pengar som man söker och i många 
fall även lämna in egen finansiering. Byggbonusen missades på grund av personliga 
orsaker. Beatrice Öman säger att det är bra att arbetet sker på förvaltningarna, där man 
har kunskap. Hon välkomnar att kommunledningen har personal som kan hjälpa till att 
ansöka om medel.  
 
En sammanställning av rådets mötesdagar under 2017 lades till handlingarna. 
Kommunchefens månadsrapport lades till handlingarna.  
 

§ 4 Pensionärsrådets arbetsordning 
Kommunchefen Mats Berg säger att Pensionärsrådet är en viktig referensgrupp för 
kommunens verksamheter inför beslutsfattande. Det är viktigt att rådet verkar inom 
den arbetsordning som finns. Det får inte utgå uppdrag till verksamheterna från råden.  
 
Av Pensionärsrådets arbetsordning framgår att syftet med rådet är att stärka inflytandet 
i alla frågor gäller pensionärer, vilket omfattar många frågor. Pensionärsrådets 
synpunkter beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar. Synpunkterna ska beaktas i 
nämndernas verksamhetsplanering. Inge Andersson ser gärna att respektive nämnd i 
sin verksamhetsplanering lyfter upp frågor som kan beröra Pensionärsrådet. 
Socialnämnden har brukarråd, vilket också är ett sätt att ta in synpunkter.  
 
Mats Berg säger att Rådet för trygghet och hälsa har en aktivitet som bör finnas med 
även för Pensionärsrådet, nämligen att göra trygghetsvandringar. De är ett bra tillfälle 
för rådet för att lyfta pensionärers synvinkel om hur staden är utformad. 
 
Rådet ska vara remissorgan. Det är respektive politiska organ ansvarar för att ärenden 
remitteras till råden. Rådet ska även vara ett forum för opinionsbildning och 
kunskapsspridning.  
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Vanja Berglund säger att man måste ha med sig att man ska lyssna på  pensionärerna. 
 
Per-Ulf Sandström säger att Pensionärsrådet ska vara det organ som i första hand 
företräder pensionärsgrupperna. Pensionärsorganisationerna bör samla ihop sig och 
uppträda ensat. Möjligheten att få information om vad som ligger till grund för den 
strategiska planen  och att lämna synpunkter är positiv. Per-Ulf är tveksam till punkten 
om verksamhetsplaner, vilket är mer än fråga om detaljplanering. Det är bättre att vara 
delaktig i arbetet med den strategiska planen. Pensionärsföreningarna företräder drygt 
4 000 av kommunens 6 500 pensionärer. 
 
Inge Andersson säger att nämndernas företrädare kan berätta på rådets sammanträden 
om sin verksamhetsplanering och berätta om vilka frågor man arbetar med. 
 

§ 5  Säkerhetssamordnaren Nina Ström  
 
Fallolyckor 
Nina Ström presenterar statistik över fallolyckor i Bodens kommun som varit så 
allvarliga att det lett till ett sjukhusbesök. Under 2014 var den mest utsatta gruppen 
kvinnor mellan 80 och 89 år. Fler kvinnor av män drabbas av fallolyckor, men det finns 
nationell statistik som visar att mäns fall oftare leder till dödsolyckor.  
 
Boden ligger lägst i länet sjukhusvårdade efter fallolyckor bland äldre under 2014. 
Kommunen leder även under genomsnittet i riket. Alf Sundqvist säger att en bidragande 
orsak till minskningen sedan 2014 kan vara kommunens  sandutkörning till 
pensionärer. 
 
Nina Ström säger att Bodens kommun arbetar förebyggande mot fallolyckor. Fall är den 
typ av olyckor som orsakar flest dödsfall i Sverige, betydligt fler än trafiken och bränder.  
 
Det finns en arbetsgrupp inom kommunen där räddningstjänsten är sammankallande. 
Förvaltningarna deltar och har ansvar för olika områden. Det är socialförvaltningen som 
arbetar mest med fallolyckor. Man tittar på statistiken och fastställer ett mål för 
mandatperioden. Därefter bestäms aktiviteter som följs upp varje år.  
 
Exempel på aktiviteter är snöröjning och halkbekämpning. Det finns en service-
förklaring från tekniska förvaltningen att prioritera gångstråk och hållplatser. Fixar´n är 
en gratistjänst som sätter upp gardiner, byter batterier i brandvarnare och lampor. 
Kommunen delar ut gratis broddar till alla över 65 år. Det är Fixar´n som delar ut dem. 
Inge Andersson säger att det är viktigt att sprida informationen om att man kan få gratis 
broddar. Kommunen har även utkörning av sand till invånare över 70 år. Gatuchefen 
Joakim Kyräs säger att det finns containrar vid Ässjan där allmänheten får hämta sand. 
Kommunen erbjuder även utbildning i fallprevention till pensionärsföreningar. 
Ytterligare en aktivitet är läkemedelsgenomgång med riskanalys och åtgärder hos 
brukare (senior Alert). 
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Nina Ström säger att det finns saker som man göra själv för att förebygga fallolyckor: 
motionera, träna balans och styrka, äta och dricka rätt, se över mediciner, använd 
halkskydd under mattor, ta bort trösklar, se till att bra belysning och använda broddar 
när det är halt. 
 
Per-Ulf Sandström säger att Yngve Gustafsson berättade att fallolyckor ökat med 50 % i 
hela landet under de senaste fem åren.  Mycket är kopplat till äldres medicinering och de 
flesta olyckorna sker inomhus. Det hade varit fantastiskt om alla hade kunnat få en 
genomgång av sina hem, inte bara de som har en insats från socialtjänsten.  
 
Inge Andersson säger att det här är en informationsfråga. Kan man ge ut en broschyr om 
att förebygga fallolyckor? Nina Ström säger att man för tre år sen hade en kampanj på 
Boden Arena med seminarier och montrar. Per-Ulf Sandström föreslår en artikel i 
BodenBild. 
 
Alf Sundqvist säger att man inte ska använda de översta hyllorna i skåpen i köket som 
man inte når utan en pall. 
 
Hur kan man skydda sig vid samhällstörningar? 
Nina Ström säger att det finns en mängd risker i kommunen. Om det blir störningar i 
samhällsviktig verksamhet så kommer samhället att prioritera samhällsviktiga 
funktioner och personer med särskilda behov.  Försvarsmakten och myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort analyser som visar att man behöver 
stärka den civila beredskapen. 
 
Om det till exempel blir ett elavbrott så går det inte att handla eller tanka. På vissa 
objekt finns stationär reservkraft. Bodens kommuns tätort har ett av landets mest 
redundanta elnät, men det går att ställa till stor skada om någon vill slå ut 
samhällsviktiga funktioner. 
 
Under det närmaste året kommer det att vara nationella kampanjer om beredskap i 
hemmet de närmaste året. Enligt kampanjen ska man klara sig i 72 timmar. 
 
Det finns flera sätt att skydda sig.  

 Kunskap om hur ska man skydda sig. Vilken riskbild finns i kommunen? Hur vår 
jag information om en pågående händelse? Det är viktigt att vara källkritisk.  

 Man bör ha en krislåda med mat och vatten för tre dygn. I lådan bör finnas   
batteridriven radio, medicin, viktiga papper, kontanter, telefonlista, 
hygienartiklar mm 

 Medicinlista som visar vilka typer av medicin man behöver, vilka mängder och 
hur ofta den ska tas  

 För personer med särskilda behov bör det finnas en plan för 
utrymning/inrymning  anpassad efter egna behov (till exempel hörsel- eller 
synpåverkan)  

 Viktigt med nätverk som kan ge stöd (familj/anhörig, vänner, grannar) 
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§ 6  Studiebesök vid tekniska förvaltningen 
Joakim Kyräs och Jan Lundberg berättar om vilka besöksmål som är möjliga för 
Pensionärsrådet.  
 
1. Verkstaden på Ässjan  

2. Reningsverket 

3. Biogasanläggningen 

4. Råvattenintaget på Kusön 

5. Savo återvinning 

6. Utgrävning av vatten vid etapp 2, Brännan, Sävast  

7. Brännkläppens avfallsanläggning 

Det bestäms att studiebesök ska göras  i samband med junimötet och att rådet 
bestämmer besöksmålet på sitt möte i april.  

  
§ 7 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledningen 
Inge Andersson berättar att kommunen kommer att släppa ytterligare 10-12 tomter i 
Sävast i juni. Kommunen arbetar med en ny översiktsplan. Det kommer en fördjupad 
översiktsplan som i första hand kommer att handla om centralorten och Sävast. Man vill 
ordna en centrumkärna i Sävast. Det går till att jämföra med Råneå som har färre 
invånare än Sävast.  
 
Kommunen har inlett ett arbete om att på ett tydligt sätt jämställdhetsintegrera 
kommunens verksamheter. Verksamheten ska vara jämställd när den når brukarna, till 
exempel för flickor och pojkar på fritidssidan, tider i träningshallar, bidrag, 
äldreomsorgen. Arbetet kommer att göras tillsammans med Luleå, Skellefteå och Piteå. 
 
Kommunledningen fortsätter arbetet med att försöka ”hitta byggkranar”, framför allt för 
att bygga ett nytt trygghetsboende. Fastighetsförvaltningen hyr ut Björken och har en kö 
på 114 personer.  
 
Det pågår planering av äldreboende på gamla grusplanen bredvid Björknäsvallen. Man 
närmar sig ställningstagandet av hur det ska se ut. 
 
Bertil Lundström frågar om kommunen har valt det mest rättvisa sättet att fördela 
tomterna? Inge Andersson svarar att Bodens kommun har valt att inte ha en tomtkö som 
man anmäler sig till. I stället får man anmäla intresse via datorn. Man förbinder sig med 
5 000 kronor om man bokar en tomt. Kommunen har inte fått synpunkten att någon inte 
kunnat boka för att de inte haft möjligheten att göra det via datorn. 
 
Per-Ulf Sandström har sett en annons om försäljning av en tomt på Brännan. Han undrar 
om man kan köpa en tomt på ren spekulation. Inge Andersson säger att två eller tre 
tomter har gått den vägen de senaste gångerna. Luleå har ett system att man förbinder 
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sig att bygga eller betala ett vite om man inte bygger, på grund av att det har förekommit 
spekulation i Luleå. Bodens kommun har valt att än så länge inte införa vite,  
men man följer utvecklingen om försäljningarna av de här tomterna ökar. De tomterna 
som har sålts vidare har inte sålts med någon större vinst. Inge Andersson tror inte att 
det har varit fråga om spekulation. 
 
Kommunen har gjort en genomlysning av behovet av förskolor i framtiden fram till 
2021/22. Det finns två alternativ, 15 eller 17 platser per avdelning.  Skolan och 
kommunledningen är inne på att komma ner till 15 platser, vilket betyder att det behövs 
20 nya avdelningar inom en fyra-femårsperiod. Det finns ett tänk om var de nya 
avdelningarna ska finnas. Utgångspunkten är att ingen förälder ska behöva ha längre än 
tre kilometer till förskolan. Det kommer att behöva rekryteras 60 nya förskollärare, 
utöver de 153 som går i pension under samma period. 
 
Vanja Berglund säger att hon när blev aktiv i politiken 1970 fanns ingen barnomsorg för 
vanliga människor, utan bara till prioriterade grupper.  
 
Bokslutet för 2016  är klart. Kommunen gör ett överskott på 65 miljoner kronor. 
 
Socialnämnden  
Beatrice Öman säger att socialnämnden har fått en bra revisionsrapport. 
Kvalitetsledningssystemet fungerar och nämnden har bra styrning och kontroll. 
Nämnden får året runt regelbundna informationer. Meningen är att nämnden ska veta 
vad som händer i verksamheten. Nämnden arbetar strategiskt och fattar färre beslut. 
Socialnämndens möten har blivit kortare. Nämnden fattar beslut om något inträffar som 
gör att det behövs. De förändringar som nämnden vill ha tas upp i den strategiska 
planen. 
 
Regeringen har gett i uppdrag att göra en nationell kvalitetsplan för äldrevården. 
Aktuella frågor är hur man förebygger undernäring bland äldre, IBIC Individens behov i 
centrum, äldre och missbruk samt ny teknik och idéutveckling. 
 
Siri Åström frågar hur lång kön är till äldreboenden. Beatrice Öman känner inte till 
antalet, men vet att socialförvaltningen klara av att erbjuda boende inom 90 dagar efter 
beslut om bistånd. I somras öppnade socialförvaltningen ytterligare sju 
äldreboendeplatser. 
 
Bertil Lundström frågar om kommun har digitala trygghetslarm. Beatrice Öman svarar 
att digitala larm är infört i Boden. Det har funnits en diskussion om att äldre kan få gps, 
men det är en annan fråga. En sådan lösning kräver en bemannad organisation för att 
fungera. 
 
Bertil Lundström tar upp att bli utskrivningstiden från Sunderby sjukhus kommer att bli 
tre dagar i stället för fem.  
 
  



 7 

Utbildningsnämnden 
Inge Andersson säger att det har gjorts en utredning om behovet av förskoleplatser i 
framtiden, men den har inte varit uppe i nämnden än. Förberedelser för att bygga ut 
Mårängsskolan i Sävast börjar i år. Utbyggnaden med sex nya klassrum ska vara klar 
2019.  
 
Det finns en omfattande vuxenutbildning på Lärcentrum. Behovet av yrkesvux blir 
större och större och det handlar mycket om vård och omsorg i kombination med SFI. 
 
Bodens kommun har lyckats bra med att minska ungdomsarbetslösheten och börjar bli 
en av de bästa i länet. 
 
Nämnden håller också på att utreda hur man ska ha det med anläggningsutbildningar. 
Det är dyrt för kommunen att hålla sig aktuell med maskiner. Det kommer troligen att 
samarbete med näringen eller med tekniska förvaltningen. 
 
Fastighetsnämnden 
Nämndens företrädare Sonja Harr måste lämna sammanträdet och meddelar att det går 
att skicka frågor via Per-Ulf Sandström som också är ledamot i fastighetsnämnden. 
 
Miljö- och byggnämnd 
Miljö- och byggnämnden har sammanträde idag. Nämnden pratar om översiktsplanen 
och lokala miljömål. Det finns 16 miljömål som håller på att revideras. De lokala 
miljömålen ansluter till de nationella miljömålen.  
 
Tekniska utskottet 
 Joakim Kyräs berättar att tekniska förvaltningen har ett bra samarbete med skolan. 
Bygg- och anläggningsprogrammets elever är ute hos tekniska. Man planerar att köpa 
maskiner tillsammans med  skolan. 
 
En aktuell fråga är hur man kan samordna kommunala transporter. Går det att 
samordna omsorgstransporter med lokaltrafik? 
 
Tekniska förvaltningen har fått beröm i undersökningen Kritik mot teknik. Boden kom 
på sjunde plats av 103 kommuner på de områden som rör tekniska förvaltningen, det 
vill säga gata, VA och park. 
 
Bodens kommun stöttar Havremagasinets snöskulpturfestival. Den är ett 
integrationsprojekt med deltagare från nio länder. Snön börjar tillverkas den 29 februari 
och skulpturerna ska vara klara den 4 mars. Det kommer att vara internationella 
konstnärer i Stadsparken. 
 
Bodens hockeyföreningen ska den 6 mars öppna en isrink på Centrumtorget.  
 
Joakim Kyräs får en fråga om Kungsbron och trappan ner i Eivynd Johnson-parken. Han 
säger att nedgången är avspärrad och man får i stället gå ner vid Salutbatteriet.  
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Bussarna har aldrig haft så mycket resenärer. Lokaltrafiken hade 482 000 resenärer 
under 2016.  Under februari och mars kommer kampanjer där man kan vinna årskort. 
Lokalbussarna kommer att få wi-fi. Det finns quickomater vid Resecentrum och 
Medborgarplatsen där man kan köpa bussbiljetter. 
 
Det pågår arbete på tekniska förvaltningen om arbetsmiljö, förbättringsarbete och 
jämställdhetsintegrering. 
 
Det kommer att bildas ett cykelråd när man ska ta fram trafikstrategin. Man kommer att 
göra försök med trehjuliga elcyklar för hemtjänsten i centrum. 
 
Vanja Berglund säger att det ges mycket beröm om plogningen och hon undrar om det 
är kommunen som plogar. Joakim Kyräs svarar att kommunen plogar i stan men 
plogningen är upphandlad utanför stan.  
 
Bertil Lundström säger att det i Sävast finns en maskin som rensar alla korsningar från 
snö. JK säger att det är en entreprenör som gör det och att alla trafikkorsningar ska 
röjas. 
 
Alf Sundqvist tar upp övergången vid återvinningscentralen. Många tror att det är ett 
övergångsställe. Joakim Kyräs säger att det finns flera platser som inte är bra. 
Kommunen har begärt ett skriftligt svar av Trafikverket. Trafikplatsen vid Södra 
Svartbyn är ett problem på grund av att en del kör mot fel riktning. 
 
Per-Ulf Sandström säger att det blir mer och mer halkigt på vintrarna och undrar hur 
tekniska förvaltningen ser på kostnaderna för väghållningen. Joakim Kyräs svarar att 
den blir dyrare. Det blir mer halkbekämpning som kostar mer. Med kraven att 
upprätthålla bar asfalt på gång- och cykelbanor blir det dyrare.  
 
Inge Andersson tar upp att det skyltas centrum in på en gata som är gångtrafikområde. 
Skylten bör flyttas till Röda torget. Joakim K håller med om att skylten bör flyttas till 
Drottninggatan och berättar att kommunen har fått nej från Transportstyrelsen till att 
skylta till p-huset. 
 
Överförmyndarnämnden 
Arne Pettersson säger att nämnden har haft en särskild granskning av revisorerna och 
tillsyn från länsstyrelsen under 2016 och båda gick bra.  
 
Antalet godmanskap för ensamkommande barn minskar. Det har skett en ökning av 
vanliga godmanskap, vilket beror på att många behöver god man i samband med flytt till  
särskilt boende. Beatrice Öman tar upp att det är på gång ny lagstiftning 
framtidsfullmakter. 
 
Nämnden har gett expeditionen i uppdrag att göra riktad tillsyn av huvudmän som 
omfattas av LSS och bor på särskilda boenden. Tillsynen gäller delarna bevaka rätt och 
sörja för person, men även om saker som gode männen har köpt har kommit 
huvudmännen till godo. 
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Överförmyndarnämnden handlägger begäran om uttag från spärrat konto. Det kan till 
exempel vara frågan om föräldrar som vill ta ut pengar som kommer från 
försäkringsersättningar. Det kan vara svåra avvägningar för nämnden. Nämnden har 
även ärenden där huvudmän begär att få byta förvaltare. Överförmyndarnämnden har 
många knepiga ärenden. 
 
Kultur-, fritid- och unganämnden  
Det konstateras att ingen slöjdlokal är klar för föreningarna 
 

§ 8 Övriga frågor 
Bertil Lundström tar upp att det kommer att bli en förändring av redovisning av 
kommunernas pensionsskulder som gör att en tredjedel av alla kommuner kan få 
negativt eget kapital. Inge Andersson säger att Bodens kommuns ansvarsförbindelse är 
862 miljoner kronor. 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
 
 
 Bertil Lundström, justerare 
 


