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Kommunala pensionärsrådet   
Sammanträdesprotokoll 2017-04-12 
Plats och tid: Centralskolan kl 13.00- 16.05 
 
Närvarande: Inge Andersson 
  Alf Sundqvist PRO 
  Karin Liljestrand SKPF    

Gertrud Carlsson SKPF  
Maj-Britt Strand SKPF 
Siri Åström Vision pensionärerna 
Siv Nilsson SPRF 
Bertil Lundström SPF 
Britt-Marie Blomkvist PRO 
Inger Edman Nilsson PRO 
 

Ersättare:   Mona Ahlström SKPF 
Gösta Lindmark PRO 
Birgit Blombäck SPF   

   
Kommunföreträdare Béatrice Öman, socialnämnden 
  Arne Pettersson, överförmyndarnämnden 

Michael Engström, tekniska utskottet 
 Lars Nilsson, miljö- och byggnämnden  
 
Övriga närvarande: Anna Nilsson / Daniel Bergh, kommunledningsförvaltningen  

Maiden Karlberg, Marie-Helene Ståhl och Lotta Julnes, 
Socialförvaltningen 

 Eva Abrahamsson och Nina Janson, socialförvaltningen
    

Justerare:  Inger Edman Nilsson 
 
 

§ 1 Dagordning fastställdes 
Inge uppmärksammar mötet på att vi är i Folkskolan och inte i Centralskolan som det 
heter i ”folkmun”. 

Karin Liljestrand vill ha in en övrig fråga. En artikel i Boden Bild vill diskuteras. 

Inger EN vill prata om pensionärsföreningars möjliga inblandning inför nya 
äldreboendet, samt en övrig fråga om språksvårigheter. 

Övriga fråga om Erikslunds vårdcentral 

Dagordningen fastställdes i övrigt.   
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§ 2 Justerare 
Inger Edman Nilsson valdes till justerare av protokollet. 

 
§ 3 Genomgång av föregående protokoll / delgivningar/ 
kommunchefens rapport 
Återrapportering av Inge Andersson från möte 3 mars 2017 om 
sjuksköterskebemanningen i Harads och Gunnarsbyn: 
Inget nytt att rapportera. Inge söker landstinget för vidare dialog. Beatrice berättar om 
situationen för utskrivningsklara patienter. Det kommunala ansvaret har ökat och det är 
en fråga som behöver diskuteras. Inge intervjuas i Nordnytt kring denna fråga, sänds 
under torsdagskvällen. Beatrice menar att kommunen kan erbjuda att landstinget får 
köpa en sjukskötersketjänst av kommunen, men de är inte intresserade av det, de vill ha 
en underskötersketjänst, men det anser kommunen inte räcker för att säkerställa att 
vårdbehovet möts, varken juridiskt eller praktiskt. 
 
Siv Nilsson menar att upptagningsområdet ökar i och med att Erikslund stängs, och då 
borde det finnas distriktssköterskor som hjälper till i Harads och Gunnarsbyn. Svårt för 
de äldre att ta sig in till stan. 
 
Inger EN undrar vad som konkret kan göras åt denna fråga. Inge menar att det man kan 
göra är att ha en fortsatt dialog. Kan pensionärsföreningarna agera i pressen och vara 
opinionsbildande? Fortsätter följa frågan. 
 
Ny ersättare i rådet är Mona Ahlström (enligt KS-protokoll) 
 
Karin Liljestrand undrar var informationen om gratis broddar från kommunen finns? 
Nina fick med sig frågan när hon informerade vid förra mötet. Inge tycker att 
informationen ska ut i Boden bild. 
 
Karin menar att kommunen inte behöver producera fallförebyggande broschyrer och 
annat mtrl utan de ska beställas från MSB / socialstyrelsen. 
 
Undran om lokal för 150 personer (samlingssal å-center), finns det rutiner för löpande 
tillsyn och liknande? Idag finns inte utrustning för alla. Allt ”invändigt” i lokalen är från 
början socialförvaltningens ansvar. Maiden från soc berättar att Fastighetsförvaltningen 
har fått i uppdrag att ha den löpande tillsynen. En av enhetscheferna på å-center ska 
sköta beställningar och liknande. Gällande porslin och liknande kollas med adm chef 
Mats Björk. 
 
Alf Sundqvist  har påpekande från protokollet gällande planerade förändringar i 
förskolan. Han tycker att de berörda först borde ha kallats till möte innan info gick ut i 
tidningar. Han tycker att ärendet inte sköttes på rätt sätt. 
 
Alf fortsätter med en fråga kring övergångsstället vid återvinningen. Har tidigare fått 
svar att det är Trafikverkets ansvar, och att de har fått en skrivelse. Han vill ha svar på 
den skrivelsen. Inge ber honom ringa SBK för att få svaret. 
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Alf tar också upp en övrig fråga kring skabbräv som synts. Lars från miljö- och 
byggnämnden att kommunen har ingen idag som tar hand om vilda djur, man tittar på 
det. Detta är ingen kommunal fråga enligt Beatrice, bör vara Länsstyrelsen. Lars 
återkopplar till nästa möte. 
 
Kommunchefens månadsrapport lades till handlingarna. 
 

§ 4 Öppna jämförelser och brukarundersökning: vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen? 
Maiden Karlberg, Marie-Helene Ståhl, Lotta Julnes 
 
Lotta berättar om den nationella statistiken som kommer 2 gånger om året på uppdrag 
av Socialstyrelsen. Nämnden väljer ut några punkter som kommunen fokuserar speciellt 
på och följer upp. Undersökningen går till de över 65 år, och finns både elektroniskt och 
på papper och på ett antal språk. De som svarar är något friskare än de som inte svarar. 
Lite svårt också att tolka svaren eftersom en del får hjälp av t ex anhörig att svara. 
Förutom den nationella statistiken använder socialförvaltningen även andra verktyg för 
att analysera verktygen, t ex Systematiskt FörbättringsArbete (avvikelser, synpunkter, 
klagomål), brukarråd, kvalitetsdialog, intern statistik. 
 
Kvalitetsmåttet trygghet och förtroende för personalen har starka kopplingar. Känner 
man förtroende för t ex hemtjänst känner man sig också tryggare. 
 
Högst positiva svar gällande äldreboendena fick man bl a på områdena: 

- Om man fått plats på önskat boende 
- Bemötande från personalen 
- Förtroende 
- Upplevelse av trygghet 
- Lätt att träffa sjuksköterska 
- Samarbete mellan anhöriga och boendet 

(Utförligare info om resultatet finns i presentationen som bifogas protokollet) 
 
Resultatet från den nationella undersökningen kan fås på enhetsnivå vilket är bra för 
socialförvaltningens analysarbete. Resultatet presenterades i nämnden i december och 
sedan har arbetet fortsatt i enheterna. 
 
Siv Nilsson undrar om det är skillnader i resultat mellan de som har kommunal 
hemtjänst och de som använder privata aktörer. Lotta menar att detta år syns ingen 
märkbar sådan skillnad. Karin poängterar vikten av att resultatet inte används för att 
jämföra olika enheter med varandra utan används i enhetens förbättringsarbete. 
 
Maiden Karlberg, verksamhetschef äldreboende, fortsätter att prata om hur man jobbar 
ute i verksamheten. Man utgår från kvalitetsmåtten som framkommer i den nationella 
statistiken och tar fram en plan. Några av de mått man valt ut är: 
* trygghet (personalen ska ge trygghet i omsorgen) 
* aktiviteter (vad brukarna får göra, kan vara alltifrån ett samtal till utlandsresor) 
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* värdegrund 
* mat & måltider (här jobbar man t ex med att göra skillnad mellan vardag och helg, 2 
olika lunchrätter mm) 
* information (hur personalen informerar brukarna, en arbetsgrupp jobbar t ex nu med 
informationen på hemsidan) 
* synpunkter & klagomål 
 
Det nya blir att man kommer att jobba med individuella planer för brukarna – 
”Individens behov i centrum”  (IBIC)– med tydliga mål. Man vill också utveckla 
anhörigmedverkan. 
 
Arne Pettersson menar att resultaten som visats här är mycket bra, hur kan det belysas i 
pressen så man får en motvikt mot den ”allmänna uppfattningen” att äldrevården funkar 
ganska dåligt. Karin skulle önska att varje äldreboende hade en anställd som ansvarade 
för aktiviteter för brukarna. Maiden menar att det finns aktivitetsombud (och andra) 
redan.  
 
Bertil Lundström menar att det finns missnöje med maten på Björken och han undrar 
vart man kan vända sig? Det blir till Johanna Lindblad, kostavdelningen utb. 
 
Siv Nilsson undrar hur uppföljning sker, t ex hur följer man upp att rehabilitering sker 
enligt plan? Det blir isf avvikelser som tas upp, speciellt när det nya, individbaserade 
systemet träder i kraft. 
 
Bertil tar upp frågan kring att alla över 75 har rätt till en årlig genomgång över sina 
läkemedel. Maiden menar att det funkar bra på äldreboenden eftersom de har läkare 
kopplade dit. Beatrice berättar att det är något man jobbar med. Arne tar upp att 
Apoteket kanske kan vara behjälplig med detta? 
 
Marie-Helene Ståhl berättar om hur hemtjänsten jobbar med den nationella statistiken. 
Ett område som prioriteras är att det ska vara en bra personalkontinuitet kring 
brukaren. Även trygghet och aktiviteter är viktiga områden för hemtjänsten, att 
brukarna får vara med och tycka till. Hemtjänsten bjuder in till brukarråd som 
diskuterar olika frågor. Man jobbar med att uppmuntra brukarna att våga säga till om 
det är något som inte funkar. 
 
Inge frågar om det finns någonstans brukaren kan säga till anonymt kring saker som 
inte funkar. Förhoppningsvis är en lagändring på gång som möjliggör meddelarfrihet 
inom privat sektor. 
 
Bertil tar upp frågan om ledsagning, att det ska beställas en vecka i förväg. Behövs så 
lång framförhållning? Marie-Helene tar med sig frågan och återkommer. Beatrice menar 
att det behövs inte beställas så långt som en vecka innan. 
 
Siv undrar om det finns motsvarande statistik och info att få om hemsjukvård. Eventuellt 
vill man boka in detta till rådet framöver t ex via Catharina Liljeholm eller Maria 
Persson. 
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§ 5  Hur arbetar kommunen med kommunernas och regionens 
strategi för brukarmedverkan?  
Eva Abrahamsson, Nina Janson 
 
En handlingsplan har tagits fram som ett resultat av patient- och brukarmedverkan. 
Arbetsgruppen består t ex av representanter från NLL, Kommunförbundet Norrbotten, 
NSPH, Rädda barnen, HSO. Man måste ha brukarens fokus för att nå fram till bästa 
resultat. Brukarna måste berätta hur de vill ha det. Viktigt är också att utgå från 
brukarens hela process, och att ha en öppen och ärlig dialog. I handlingsplanen föreslås 
bland annat att man bildar patient- /brukarråd för samverkan. 
(se mer i bif presentation och handlingsplan) 
 
Siv poängterar vikten av samverkan och välkomnar ett sådant patient-/brukarråd.  
 
Inge frågar vad detta innebär för kommunen? Beatrice menar att detta är endast en 
formalisering av det arbete som redan görs inom kommunen.  
 
Karin Liljestrand frågar om det finns representant från kommunen i landstingets 
patientråd. I Gällivare har kommunen en representant. Beatrice Öman tar med sig den 
frågan.   
 

§ 6  Studiebesök vid tekniska förvaltningen i juni  
På föregående möte berättade personal från tekniska förvaltningen om vilka besöksmål 
som är möjliga för Pensionärsrådets besök den 7 juni.  
Rådet bestämmer att besök ska göras på verkstaden på Ässjan och Savo Återvinning. Det 
finns cirka tio intresserade till varje stället. Daniel undersöker om det går att göra 
studiebesök på bägge ställena. 
 
Efter studiebesöken bjuder kommunen på lunch på Bodensia. Kallelse till studiebesöken 
och lunchen ska skickas i god tid. 
 

§ 7 Eventuellt andra föranmälda frågor 
Inga föranmälda frågor finns 

 
§ 8 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledningen 
Inge Andersson berättar att fullmäktige har beslutat i många stora frågor som gäller 
Bodens framtid. En stor fråga var fjolårets årsredovisning. Fullmäktige antog ett 
tillväxtprogram där man pekar ut ett antal fokusområden som miljön, kreativa näringar 
och elintensiva industrier. Det kommer att krävas många elintensiva industrier i 
förändringen från fossila bränslen till miljövänliga bränslen.  
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Ett annat beslut handlar om Brännkläppens framtid. Man vill göra Brännkläppen till ett 
modernt avfalls- och miljöområde, där andra än kommunen kan hyra eller köpa mark.  
 
Kommunen arbetar med att angripa arbetslösheten som är för hög, särskilt bland 
ungdomar och nyanlända. Kommunen kommer att titta på möjligheten på att prioritera 
sina insatser mot ungdomar under 24 år och nyanlända. Det kommer ett paket med 
åtgärder från staten - extratjänster där man kan anställa extrapersonal som kommunen 
betalar. Kommunal har skrivit ett avtal med SKL där man accepterar sjukvårdsbiträden i 
vården, vilket gör att Bodens kommun kan satsa på utbildning till sjukvårdsbiträden för 
nyanlända som senare kan vidareutbilda sig till undersköterskor.  
 
I Sävast händer det mycket på Boden Business Park. Snart kommer vi att se visningshus 
runt den tidigare Ok-macken.  
 
Karin Liljestrand säger att en statlig utredning visar att 50 procent av dem som arbetar 
inom äldrevården vill sluta. Det är viktigt att kommunen tar reda på hur man förbättra 
arbetsmiljön och förhållandena för de anställda. Inge Andersson säger att kommunen 
har upphandlat företagshälsovård och hälsofrämjande åtgärder. Uppdraget för 
hälsofrämjande åtgärder gick till Bodenföretaget Winter-net. Det finns mycket annat att 
göra för att bli en attraktiv arbetsgivare. 
 
Socialnämnden  
Beatrice Öman säger att den personal den som arbetar i vård och omsorg inte har 
möjlighet att göra friskvård på arbetstid. Socialförvaltningen har nu fått till 
arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Det finns en samsyn i att friskvård behövs. 
 
Beatrice Öman säger att avtalet mellan Kommunal och SKL är bra. Nu får de som vill 
byta arbetskarriär möjlighet att gå en utbildning och bli sjukvårdsbiträde. 
Vårdbiträdesutbildningen kommer att göra det lättare för socialförvaltningen att hålla 
en högre kvalitet i omsorgen.  
 
Siv Nilsson säger att det är bra att det kommer in fler händer, men hon tror att 
socialförvaltningen bör satsa på mer introduktion och arbetsplatslagd handledning. Det 
behövs att erfaren personal kan sätta av tid för att handleda andra, till exempel för att 
förstå varför en dement beter sig på ett visst sätt.  
 
Beatrice Öman säger att introduktionen är särskilt svår för vikarier, vilket kräver att 
man hittar sätt så att undersköterskorna har tid för att introducera ny personal. 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen har utvecklat språkombud som kan stötta introduktionen 
av nya medarbetare som har andra modersmål. Det är viktigt att ordinarie personal 
följer med ny personal med utländsk bakgrund hem till brukare den första gången / 
gångerna.  
 
Bertil Lundström säger att han är orolig för miljonvitet från IVO på Prästholmen. 
Beatrice säger att kommunen har ifrågasatt vitet och fick rätt.  
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Bertil säger att Datainspektionen går med på kameraövervakning inomhus om 
informationen inte sparas, vilket gör att någon måste titta på bilderna hela tiden. 
Beatrice Öman svarar att IVO säger att någon måste ha tillsyn på varje våning. Det kan 
lösas genom kameraövervakning av vissa delar av korridorer.  
 
Utbildningsnämnden 
Ingen representant närvarade och ingen fråga kom från rådet.  
 
Fastighetsnämnden 
Nämndens företrädare Sonja Harr samt Per-Ulf Sandström är inte närvarande på mötet 
eftersom fastighetsnämnden har sammanträde idag. 
 
Miljö- och byggnämnd 
Miljö- och byggnämndens Lars Nilsson säger att miljöstipendiet delas vid Skördefesten. 
Om någon känner någon som gör en gärning som kan motivera ett miljöstipendium så 
kan man skicka in ett förslag miljö- och byggnämnden.  
 
Lars Nilsson säger vidare att nämnden kommer att inspektera 150 enskilda avlopp, mot 
50 som är normalt. Nämnden kommer tillsammans med tekniska förvaltningen att se 
över taxor för dispens och uppehåll från sophämtning för fritidsbostäder.  
 
Det börjar komma ansökningar om bygglov för uteserveringar och för de nya tomterna i 
Sävast.  
 
Lars Nilsson berättar om serveringstillstånd. Det är svårare att återkalla ett tillstånd än 
att avslå en ansökan.  
 
Nämnden har gjort en kontrollplan för badvatten. Karin Liljestrand säger att det är 
mycket arbete med att sköta en badplats och även dyrt med försäkringar.  
 
Bertil Lundström undrar hur det går med småbåtshamnen i Sävast. Inge Andersson 
säger att när kommunen får färdigt sin översiktsplan, så kommer det att göras ett 
fördjupat planarbete för Centrum och Sävast, där man kommer att komma in på saker 
som småbåtshamn. 
 
Tekniska utskottet 
Michael Engström berättar att det är på gång en förstudie för ombyggnationer för Nedre 
Stadsdelen. Tekniska har en stor utmaning i va-nätet. Gångfartsområdet vid Ming är inte 
längre gångfartsområde utan gågata. Det kommer att stängas av så att bilar inte kan 
passera.  
 
Inge Andersson säger att tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadskontoret har fått 
i uppdrag att titta på trafiksituationen, ett gestaltningsprogram för Boden, 
grönytesområdena mm.  
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Siv Nilsson undrar om det finns något nytt om det utökade vattenskyddsområden 
Kusån/Kusön. Inge Andersson säger att tekniska har fått i uppdrag att titta på det 
förslag som byn har lämnat.  
 
Överförmyndarnämnden 
Arne Pettersson säger att det blir färre ensamkommande barn. I mars fanns 83 
ensamkommande barn och det förväntas minska. Under 2017 fyller 32 av dem 18 år. 
Som mest har det varit omkring 120 barn.  
 
Arne Pettersson säger att det kommer att komma nya regler om framtidsfullmakt som 
träder i kraft i framtiden om att någon kan ta hand om ekonomin mm om man blir sjuk. 
Det kan bli kvalificerade utredningar för överförmyndarnämnden. 
 
SKL kräver att regeringen tillsätter en utredning om god man / förvaltare. Reglerna har 
sin grund i regler från 1924. SKL vill ha en statlig övergripande myndighet och 
professionella gode män.  
 
Av 450 årsräkningar så är det bara fyra som inte har kommit in.  
 
Kultur-, fritid- och unganämnden  
Gösta Lindmark säger att PRO Harads i fjol fick ett kulturbidrag som kom snabbt. De 
väntar på bidrag för sin lokal. Föreningen har skickat in allting men ännu inte fått svar 
från kfu-förvaltningen. 
 
Inge Andersson säger att en fråga som har ventilerats under lång tid är var det nya 
Ungdomens hus ska vara. Förhoppningsvis blir det klart före sommaren. 
 

§ 9 Övriga frågor 
Inger Edman Nilsson undrar hur pensionärsföreningarna får vara med i planeringen om 
hur det nya äldreboendet kommer att vara. Inge Andersson säger att kommunen har 
genomfört en konkurrenspräglad dialog där företag har anmält intresse. Utifrån det har 
fullmäktige beslutat att fortsätta processen och göra en upphandling. Nu startar arbetet 
med att ta fram förfrågningsunderlag till upphandling. Socialförvaltningen kan samla in 
synpunkter från brukarråd och till exempel pensionärsföreningar.  Processen med att ta 
fram underlaget startar veckan efter påsk.  
 
Siv Nilsson säger att Inge Andersson sagt att det behövs en mellanvårdsform. Siv Nilsson 
säger att det gäller att hitta en mellanvårdsform på Eriklunds vårdcentral när den läggs 
ned. Man kan göra något gemensamt för Luleå och Boden där.  Beatrice Öman säger att 
socialnämnden har en annan inriktning i sitt budgetförslag som är utvidga äldreboendet 
med demensverksamheten på Erikslunden. Siv Nilsson säger att man också kan ha 
mellanvårdsformen vid Garnis Rehab. Det är viktigt att Boden håller sig framme. Inge 
Andersson säger att man tittar på gamla lungkliniken. 
 
Karin Liljestrand säger att pensionärsföreningarna önskade att få in en information om 
bostadstillägg för pensionärer i Bodenbild. Det togs upp för två år sen men har inte 
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tagits med än. Rådet vill att detta tas upp med redaktören för Boden Bild. 
 
 
 
Anna Nilsson / Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
 
 
Inge Andersson, ordförande 
 
 
 
 
 Inger Edman Nilsson, justerare 


