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Kommunala rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2017-06-08 
Plats och tid: Stadshuset, kommunstyrelsesalen kl 13.00-15.45 
 
Beslutande: Karin Vikström Eklund, ordförande  

Ivan Åberg HSO 
Lena Åberg HSO  
Kerstin Isaksson HSO 
Elof Bäcklund HSO 
Mona Johansson HSO 
Bo Jakobsson HSO  
Ylva Hansson HSO 
Lena Norrsken HSO 
Jan-Erik Nilsson HSO 
Åsa Lindqvist DHR 
Eivor Eriksson DHR 
Margareta Pettersson SRF 

 
Ersättare   
Mashal Molod DHR 
Siv Sundberg DHR 
Kent Barkestedt HSO 
Britta Ledin HSO 
Inger Bäcklund HSO 
Ronny Johansson HSO 
Kerstin Hübinette HSO 
Tyra Hansson HSO 

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 
  Johan Johansson, utbildningsnämnden  

Kurt Pettersson, tekniska utskottet 
Anders Pettersson, fastighetsnämnden och kommunstyrelsen  
Gunnar Halin, överförmyndarnämnden  
 

Övriga närvarande: Daniel Bergh, sekreterare 
 Lena-Marie Johansson, socialinformatör/anhörigkonsulent 
 Ellinor Isaksson Larsson och Maria Kristoffersson, tekniska 

förvaltningen 
Johanna Lindblad och Helena Darsbo, kostavdelningen, 
utbildningsförvaltningen  

  
 Justerare:  Ivan Åberg  
 

§ 1 Justerare 
Ivan Åberg utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren. 
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§ 2 Dagordningen godkänns med eventuella ändringar 
Dagordningen godkänns med tillägg av följande övriga frågor: 

 Fixar-Kalle-tjänster för yngre, Åsa Lindqvist 
 Antal hemtjänstanställda som brukare i hemtjänsten träffar, Åsa Lindqvist 
 Stategi för psykisk ohälsa, Kerstin Hübinette 

 
§ 3 Genomgång av föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från sammanträde 2017-04-07 som lades till handlingarna. 
 
Karin Vikström Eklund frågar Lena-Marie Johansson om kommunen utbildar sin 
omsorgspersonal i bemötande. Lena-Marie Johansson säger att hon är anhörigkonsulent. 
Hon har arbetat med socialsekreterarna med bemötande av personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 
Beatrice Öman tar med sig frågan om utbildning i bemötande för 
socialförvaltningspersonal till nästa möte. 
 

§ 4 Besök från Karin Sundbaum, 
ombudsman/verksamhetsutvecklare vid SRF Norrbotten 
Karin Sundbaum är ombudsman/verksamhetsutvecklare vid Synskadades Riksförbund 
Norbrotten. Hon har arbetat som ombudsman sedan 2001. Karin har först varit anställd 
av Riksförbundet centralt och är sedan den 1 januari 2016 anställd av distriktet. Hon 
arbetar på kansliet i Luleå.  
 
Det finns fem lokalföreningar inom SRF i Norrbotten. De som inte är anslutna till en 
lokalförening är direktanslutna till distriktet. SRF är religiöst och partipolitiskt obundet, 
men driver frågor som är politiska. SRF driver frågor för alla åldersgrupper och 
områden, till exempel utbildning, arbetsmarknad, habilitering och rehabilitering.  
  
Karin Sundbaum informerar om Agenda 2030 som har antagits av FN och innehåller 17 
globala mål för hållbar utveckling. Personer med funktionsnedsättningar är nämnda i 
flera av målen. Karin Sundbaum tipsar om att Rådet för funktionsnedsatta kan bjuda in 
någon som informerar om Agenda 2030 vid kommande ett möte.  
 
Karin Sundbaum berättar vidare om EU:s webbdirektiv och frågar om Bodens kommun 
har en syn- och hörselinstruktör och om hur kommunen ser på ledsagning enligt LSS för 
synskadade. Beatrice Öman säger att Bodens kommun inte har någon syn- och 
hörselinstruktör och att det formella ansvaret ligger på regionen. Karin Sundbaum säger 
att kommunen också har ett ansvar enligt socialtjänstlagen samt att förarbetena till LSS 
nämner att personer med synskada/blindhet ska kunna ingå i personkretsen enligt LSS. 
 
Ivan Åberg frågar hur Bodens kommun är från ett tillgänglighetsperspektiv för 
synskadade. Karin Sundbaum svarar att Bodens kommun har gjort mycket för 
synskadades fysiska tillgänglighet i gatumiljön. Det är bra att ledstråken görs synliga. I 
Luleå har ledstråken samma färg som gatan i övrigt. 
 
Någon frågar om hållplatsutrop på bussarna. Ellinor Isaksson Larsson från tekniska 
förvaltningen säger att kommunen kommer att testa samma utrustning som 
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Länstrafiken har i höst. Man kommer att börja med att installera anläggningen på en 
buss. 
 

§ 5 Frågor till tekniska förvaltningen 
 
Fråga från föregående möte: Går det att ordna så att man kan spänna fast sig i 
bussarna. Har det hänt något med det? 

Ellinor Isaksson Larsson säger att det går att spänna fast en rullstol i taget i bussarna. De 
spänns fast mot färdriktningen i en ryggbräda. Länstrafiken har en annan lösning där 
rullstolen spänns fast i golvet. 

Vad gäller för regelverk kring uteserveringar? Som det är nu upplevs 
framkomligheten som begränsad för gående.  

Ellinor Isaksson Larsson säger att det finns ett regelverk som innebär att 
polismyndigheten meddelar tillstånd för nyttjande av offentlig plats. Tekniska 
förvaltningen yttrar sig till polismyndigheten om serveringen är lämplig, bland annat om 
att serveringen ska vara tillgänglig. Om restaurangen vill sälja alkohol får den ansöka om 
serveringstillstånd hos miljö- och byggnämnden.  

Ivan Åberg frågar om det finns uppgifter om hur många meter fritt gångstråk som ska 
finnas vid uteserveringar. Ellinor I L säger att det finns regler. Uteserveringen får inte 
stå på taktila stråk. 

Ivan Åberg frågar vidare om kommunen kontrollerar så att uteserveringarna inte breder 
ut sig och att de inte sätter ut trottoarpratare. Ellinor I L säger att kontrollen kommer att 
bli bättre. Tekniska förvaltningen ska göra en rundvandring tillsammans med 
Företagarna och kommer att ta fram ett förslag till nya riktlinjer. 

Övergångsställe över Gränsgatan saknas vid Fagernässkolan. Gäller korsningen 
Gränsvägen / Eriklundsgatan. Många barn rör sig där och det upplevs som otryggt 
när inte övergångarna styrs till ett övergångsställe. 

Maria Kristoffersson från tekniska förvaltningen säger att kommunen gör en översyn av 
alla övergångsställen. I Boden finns nu 270 övergångsställen, vilket är för mycket. De 
övergångsställen som finns kvar ska trafiksäkras så att det inte går att köra så fort. Det 
har visat sig att det sker fler olyckor på övergångsställen än utanför.  

När det gäller Gränsvägen är Maria Kristofferssons bedömning att det inte behövs något 
övergångsställe. Det är en lång väg med fri sikt så att det syns att det kommer en bil. 
Dessutom går inte att göra fartgupp eftersom vägen är en bussgata. 

Åsa Lindqvist tar upp att Prinsgatan vid Prästholmsskolan är guppig. Maria 
Kristoffersson säger att det ska byggas bostäder där och det görs en ny detaljplan. Gatan 
kommer att byggas om. 

§ 6 Information från styrelser och nämnder 
 
Kommunledningen, Anders Pettersson 
Anders Pettersson säger att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni månad ska 
behandla ärendet om strategisk plan och budget för åren 2016-2018. Enligt förslaget har 
budgeten för 2018 ett överskott på 24 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,3 % av 
kommunens intäkter från skatter och statsbidrag. Man brukar prata om att 
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kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning, vilket motsvarar ett överskott på två 
procent. 
 
Befolkningsutvecklingen är viktig och det är viktigt att det byggs bostäder. Kommunen 
budget bygger på att Boden ska växa. Investeringsbudgeten är väldigt stor – över 300 
miljoner kronor för 2018 till gator, vägar och fastigheter med mera.  
 
Kommunen kommer att inrätta en medborgarservice i nuvarande nämndssalen. 
Medborgarservicen planeras att vara i drift i höst. Rådet tycker att Medborgarservice 
chef Katarina Nyberg ska bjudas in till rådens kommande möte. 
 
Socialnämnden, Beatrice Öman 
Beatrice Öman berättar att socialförvaltningen erbjuder sommarvikarier 1 500 kronor 
extra per månad.  
 
Hemsjukvården och hemtjänsten har flyttats till Sanden, vilket är en stor förändring. 
Hemtjänsten har fått carports till sina bilar. Det kommer att finnas personal som tar 
hand om bilarna. Det här är en efterlängtad arbetsmiljöförbättring. 
 
Beatrice Öman säger att Boden har bra kontinuitet i hemtjänsten. Man arbetar för att 
hålla ner antalet personer som den som har hemtjänst får träffa.  
 
HSO Boden har ställt en fråga om varmvattenbassänger på Erikslund och Ågården. Har 
kommunen några tankar på att ta över driften vid Erikslund när Region Norrbotten 
lämnar hälsocentralen? Finns någon bassäng vid Ågården? Om så finns, har kommunen 
några tankar på att iordningsställa den för träning? 
 
Beatrice Öman säger att bassängen på Ågården stängdes 2003.  Bassängen gjöts igen och 
utrymmet är nu personalrum.  Vad gäller Erikslund så vet man inte hur regionen 
kommer att förfara när hälsocentralen stängs. Det finns många önskemål om att få 
använda bassängen på Erikslund som är i bra skick. Frågan om bassängen tas på allvar 
av kommunen och den utreds. 
 
Karin Eklund frågar om omsorgspersonalen får möjligheter till utbildning i bemötande. 
Beatrice Öman säger att värdegrund och bemötande är en del av introduktionen.  
 
Margareta Pettersson undrar om personalen även får utbildning i hur man bemöter 
personer med olika funktionsnedsättningar. Beatrice Öman säger att 
funktionsnedsättningar ingår i utbildningen för undersköterskor. 
 
Karin Eklund tar upp vad den gymnasiala vårdutbildningen innehåller idag (se bilaga till 
protokollet).  
 
Gunnar Halin säger att det är viktigt att man satsar resurser på bra handledning på varje 
arbetsställe.  
 
Någon frågar vad kommunen har för ansvar rehabilitering. Beatrice Öman säger att  
Ann-Cathrin Zakrisson är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Det föreslås att 
hon bjuds in till nästa möte.  
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Utbildningsnämnden, Johan Johansson  
Johan Johansson säger att det pågår en utredning om lokalstruktur för grundskolan, 
grundsärskolan och fritidshem. Viktiga frågor är integration och socioekonomiska 
faktorer. Går det att förändra skolornas upptagningsområden? 
 
Fastighetsnämnden, Anders Pettersson 
Anders Pettersson säger att en byggfirma som kommunen har avtal med har gått i 
konkurs, vilket innebär förseningar. Kommunen för samtal med konkursförvaltaren. 
 
Fastighetsnämnden gör en hel del underhåll och även nybyggnation av gruppbostäder.  
Nämnden förbättrar tillgängligheten för kommunens lokaler enligt den inventering som 
har gjorts. 
 
Fastighetsnämnden har gjort en upphandling av all kommunens lokalvård. Anbuden 
som har kommit in visar att kommunen kommer att spara cirka 2,5 miljoner kronor per 
år som kan användas för att skynda på underhållsarbetet.  
 
Jan-Erik Nilsson frågar om parkeringen vid brandstationen och om det kommer att 
byggas på Garnisonsgatan 47-51. Anders Pettersson säger att Garnisonsgatan är 
Bodenbos område och de tittar på olika varianter. Kommunens fokus ligger på kvarteret 
Narcissen där en detaljplan tas fram. Hur ska man kunna använda ett så centralt 
område? Vad gäller parkeringen så kommer fastighetsnämnden att under hösten ta fram 
ett underlag för rivning av Ungdomens hus, så att det ska gå att bygga på fastigheten 
under vårkanten 2018. Nåiden vill bygga parkeringsdäck och kanske både bostadsrätter, 
hyresrätter och trygghetsboende.  
 
Tekniska utskottet, Kurt Pettersson 
Kurt Pettersson säger att tekniska förvaltningen har många stora projekt, t ex 
förbättringar av gator och va-nät. Förvaltningen arbetar med lekparker och 
blomsterarrangemang.  
 
Parken provar nu elcyklar. Beatrice Öman säger att även socialförvaltningen har skaffat 
elcyklar.  
 
Kurt Pettersson säger att man kommer att prova en ny busslinje i sommar. Den heter 
nummer 5 och är en rundcirkelbusslinje som går att passera Kvantum/Willys och gå till 
Aldersjön. 
 
Åsa Lindqvist frågar om vad man gör på Bränna strand. Kurt Pettersson säger att man 
arbetar med en pumpstation. 
 
Överförmyndarnämnden, Gunnar Halin 
Gunnar Halin säger att det träder i kraft en ny lag om framtidsfullmakt den 2 juli 2017. 
Rådet vill gärna ha information om framtidsfullmakter vid nästa möte. 
 
Överförmyndarnämnden har gjort en fördjupad tillsyn av delarna sörja för person och 
bevaka rätt för dem som bor på LSS-boenden. Det som har kommit fram hittills visar att 
gode männen sköter sina uppdrag bra. Det bestäms att rådet vill ha en information om 
den fördjupade tillsynen på nästa möte. 
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§ 7 Maten i hemtjänsten 
 
Johanna Lindblad, chef vid kostavdelningen vid utbildningsförvaltningen, berättar att 
kostavdelningen lagar mat till skolor och äldreomsorgen. Det finns 50 kockar, en 
kostekonom, två kostenhetschefer och en administratör. Kostavdelningen har tre stora 
tillagningskök och lagar 4 200 portioner per dag. Björknäsgymnasiets kök gör mat till 
hemtjänsten och äldreboendena.  

Helena Darsbo, kostenhetschef, säger att maten till hemtjänsten förpackas i 
portionsförpackningar. Tillbehör till maten som dryck, bröd och pålägg ska man ha 
hemma själv. Maten levereras av Samhall alla dagar utom onsdagar, lördagar och 
söndagar. Den levereras antingen hem till brukarna eller till hemtjänstens lokal. För att 
få matleverans måste man ha ett biståndsbeslut från socialförvaltningen.  

Jan-Erik Nilsson tar upp att det har hänt att en container med mat välte så att maten 
hamnade på vägen. Helena Darsbo säger att det leder till en försening. Köket gör ny mat 
som körs ut. Sådana saker händer inte så ofta.  

Karin Eklund undrar över råvarorna i maten. Helena Darsbo säger att man ställer höga 
krav på råvarorna i upphandlingen. Johanna Lindblad säger att det finns ett politiskt 
beslut om 25 % ekologisk mat. För 2018 gäller 30 %. I de lokala miljömålen finns ett 
kommande mål om 60 % ekologiska mat. 

Karin Eklund frågar om maten är närproducerad. Johanna Lindblad säger att det inte 
finns något politiskt mål om det. Det är svårt att ställa krav på att maten ska vara 
producerad på en särskild plats på grund av upphandlingslagstiftningen. Däremot 
använder man Upphandlingsmyndighetens krav för att få en stor andel ekologisk mat. 
Kommunen har avtal med Petterssons chark vilket ger lokalproducerad köttfärs. 

Jan-Erik Nilsson undrar om näringsvärdet i matlådorna. Helena Darsbo säger att 
matlådorna är näringsberäknade för män över 70 år. Det är viktigt att man äter tillbehör 
till maten, gärna mjölk, smör och bröd.  

Beatrice Öman frågar om kostavdelningen tycker att kommunen har bra mat. Helena 
Darsbo säger att de proväter maten själva. Om det kommer kritik mot maten så ändrar 
man den och provsmakar. Det finns ett köksråd som är ute på boendena var sjätte vecka.  

Margareta Pettersson undrar om kostavdelningen undersöker vad de som får mat 
genom hemtjänsten tycker. Helena Darsbo säger att det är gjort för länge sedan, men det 
är på gång en ny undersökning.  

Helena Darsbo säger att måltidsmiljön är viktig för de som har hemtjänst, till exempel 
hur maten är upplagd och att man har sällskap när man äter.  

§ 8 Övriga frågor 

Bidrag till föreningarna för deltagande i Skördefest och miljödagarna 
Åsa Lindqvist säger att föreningarna tidigare har fått bidrag. I år har de ännu inte fått, 
men de har fått besked om att det är på gång i nästa vecka.  
 
Fixar-Kalle för yngre 
Åsa Lindqvist undrar om det går att få Fixar-Kalletjänster för personer under 67 år. Det 
finns många med funktionsnedsättningar som inte har insatser enligt LSS som skulle ha 
glädje av sådana tjänster. Beatrice Öman säger att hon återkommer med svar på den 
frågan till nästa möte.  
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Strategier för personer med psykisk ohälsa 
Kerstin Hübinette önskar att kommunen anställer en brukarombudsman. Det finns 
kommuner som har anställt brukarombudsmän. Hon tror att om det finns en sådan så 
kan Rådet för funktionsnedsatta ägna sig mer åt utveckling.  
 
Kerstin Hübinette säger vidare att det finns många människor i Sverige som inte mår 
bra. Hon skulle önska att Bodens kommun förbättrar sina strategier för personer med 
olika funktionsnedsättningar. Beatrice Öman säger att Marcus Bideke vid 
socialförvaltningen arbetar med de frågorna och kan återkomma till rådet under hösten. 
 
Tekniken i kommunstyrelsesalen 
Ivan Åberg tar upp problemen i kommunstyrelsesalen och undrar om Bodens kommun 
bryter mot diskrimineringslagen när hörselslingorna inte fungerar. Anders Pettersson 
säger att kommunstyrelsesalen kommer att byggas om med ny möblering och ny teknik. 
Det kommer att se annorlunda ut till hösten.  
 
Avslutning 
Karin Eklund avslutar med att säga att det har varit ett bra möte med bra punkter. 
Kommunen jobbar med bra saker. Hon önskar alla en trevlig sommar. 

 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
 
Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
 
Ivan Åberg, justerare 


