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Kommunala rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2015-10-01  
Plats och tid: Stadshuset, nämndsalen kl 13.00-16.15 
 
Beslutande: Karin Eklund, ordförande 
  Ivan Åberg HSO 

Lena Åberg HSO 
  Kerstin Isaksson HSO 
  Elof Bäcklund HSO 

Jan-Erik Nilsson HSO 
Britta Ledin HSO 
Ronny Johansson HSO 
Ylva Hansson HSO 
Eivor Eriksson DHR 

  Siv Sundberg DHR 
Hjördis Lindström SRF  
Britt-Inger Aspemalm Olsson Attention 

 
Ersättare  - 
   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 

Kurt Pettersson, tekniska utskottet 
Arne Pettersson, överförmyndarnämnden  

 
Övriga närvarande: Daniel Bergh, sekreterare 
 Robert Näslund, tekniska förvaltningen (§ 3) 
 Alf Wennskog, kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen (§ 4) 
 Thomas Reinholdt, arbetsmarknadsförvaltningen (§ 5) 
 Eva-Lisa Hägglund, socialförvaltningen (§ 9) 
 Nina Janson, socialförvaltningen (§ 8) 
 Ann-Charlotte Julnes, socialförvaltningen (§ 8) 
 Ing-Marie Flygare, Kvinnojouren Boden (§ 7) 
 
Justerare:  Eivor Eriksson 
 

§ 1 Justerare 
Eivor Eriksson utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren 
 

§ 2 Genomgång av föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från sammanträde 2015-05-21 som lades till handlingarna. 
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§ 3 Robert Näslund, teknisk chef 
DHR Bodenavdelningen har lämnat in en skrivelse om åtgärder som bör utföras på 
Björknäsområdet. Förslagen är att anlägga ett antal dagvattenbrunnar i området, 
anlägga ett fast elsystem med ett antal fasta uttagsställens, samt att bygga ett 
sanitetshus med rymliga toaletter (kanske liknande Trafikverkets rastplatser). 
 
Robert Näslund tycker att förslagen är bra, men det finns dock inga pengar avsatta för 
åtgärderna. Det är en fråga för politikerna att säga om åtgärderna ska genomföras och 
att sätta av pengar för dem.  
 
Rådet beslutar att sända DHR:s skrivelse till kommunstyrelsen.  
 
Ivan Åberg säger att det borde ha varit löst med ett sanitetshus för funktionsnedsatta, 
inte bara för skördemarknaden. Alf Wennskog, kultur-, fritids- och 
ungdomsförvaltningen säger att kommunen har två toalettvagnar, varav den ena står 
vid Aldersjön under sommaren. Frågan om sanitetshus för funktionsnedsatta har inte 
utretts fullt ut. 
 
Robert Näslund informerar om att rekryteringen av en ny parkchef pågår.  Tekniska 
förvaltningen har utökat vatten- och avloppskapaciteten på Kusön. På gatusidan slutför 
man bygget av Sundsbron. Man kommer i samband med detta att sätta upp ett 
fågelskådartorn.  
 
Robert Näslund säger att Bodens va-nät är ganska slitet. Boden ligger på andra plats i 
Sverige när det gäller avloppsstopp och på 18:e plats vad gäller källaröversvämningar 
med avloppsvatten. Kommunen har i två år arbetat med VA-plan som blir klar vid 
årsskiftet. Takten att byta ut vatten- och avloppsledningar måste öka. 
 
Det finns direktiv om vilken belysning som ska finnas på landsbygden. Det ska finnas en 
stolpe där en fast boende kör ut på allmän väg. Alla belysningspunkter ska bytas ut till 
Led-lampor under 2015 och 2016. Det är många som har synpunkter på belysningen, 
men i de flesta fall gäller synpunkterna inte kommunal väg. 
 
Robert Näslund säger vidare att tekniska förvaltningen den här hösten tänder 
belysningen en timme tidigare och släcker den en timme senare. 
 
Eivor Eriksson påpekar att det är mörkt på Medborgarplatsen. Det har inte kommit 
några lampor än. Hon har tidigare gjort en skrivelse, som inte har fått svar. Eivor 
Eriksson kommer att göra en skrivelse som rådet kan ställa sig bakom. 
 
Rådet beslutar att de frågor som behöver ett svar från kommunen dras ut från 
protokollet och skickas till förvaltningarna för att få ett svar till rådet. 
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§ 4 Ny lokal för föreningarna som verkar i Ungdomens hus 
 
Alf Wennskog, KFU-förvaltningen, informerar om Ungdomens hus. Det finns inga beslut 
tagna om att verksamheter ska flyttas från Ungdomens hus. Det pågår nu ett arbete med 
förberedelser för en flytt, om en flytt blir aktuell. I det arbetet finns frågan om lokaler för 
handikapporganisationerna med. Så länge det inte finns något beslut om flytt är 
organisationerna kvar i samma lokaler.  
Alf Wennskog säger att handikapporganisationerna är välkomna att inleda en dialog 
med kommunen om de hittar lämpliga lokaler. 
 
Lena Åberg har frågor om Ungdomens hus. Hon vill ha svar på om man har mätt upp om 
luften är förorenad. Rådet beslutar att bjuda in Conny Bergwall från 
fastighetsförvaltningen till nästa möte för att svara på frågor om luftens kvalitet i 
Ungdomens hus.  
 

§ 5 Överflytten av Enheten för sysselsättning och arbete från 
socialförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen 
 
Thomas Reinholdt, chef för arbetsmarknadsförvaltningen, informerar om läget för 
överflyttningen av enheten för sysselsättning och arbete från socialförvaltningen och 
arbetsmarknadsförvaltningen. Frågan har tidigare behandlats av rådets arbetsutskott 
den 18 september 2015.  
 
Synskadades riksförbund har lämnat in en skrivelse om att den nya 
arbetsmarknadsförvaltningen bör ta ett samlat grepp över hela situationen för personer 
med varaktiga funktionsnedsättningar som är inskrivna på arbetsförmedlingen. I 
skrivelsen finns exempel på pågående projekt från andra kommuner i Norrbotten.  
 
Thomas Reinholdt svarar att förvaltningen ska arbeta med unga nyanlända och med 
personer med funktionsnedsättning. De funktionsnedsatta är omnämnda i 
förvaltningens strategi. 
 
Hjördis Lindström, SRF, säger att hon har varit i kontakt med Kjell Degerman på 
aktiebolaget Ad viva 100. De vill gärna komma till Rådet för funktionsnedsatta och 
berätta om vad de arbetar med. De kan även ha en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen. Det går säkert bra att även kontakta Coompanion. 
 
Thomas Reinholdt säger att arbetsmarknadsförvaltningen kommer att arbeta med 
Coompanion om socialt företagande. 
 

§ 6 Information från styrelser och nämnder 
 
Följande information lämnades 
Socialnämnden, Beatrice Öman 
 Socialnämnden har en positiv ekonomisk prognos.  
 Socialförvaltningen håller på att rekrytera många heltidstjänster till äldreboendena. 

Kommunen har fått riktade medel för att utöka bemanningen på äldreboendena. 
 På nästa kommunfullmäktige behandlas ett ärende om att undanta personer med 

LSS-beslut från avgiften på 250 kronor per besök i hemsjukvården.  
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 Föreningen FUB fyllde 50 år har haft en fest med barnen, deras föräldrar och 
anhöriga.  

 Det ska göras en upphandling av vårdnära tjänster. Det har varit ett projekt att har 
personal som utför tjänster som städ, tvätt och tömma sopor med syftet att ge 
undersköterskorna möjlighet att arbeta med vård och omsorg. Personalen mycket 
nöjd. 
 

Överförmyndarnämnden, Arne Pettersson 
 Det har kommit många ensamkommande barn till kommunen. Rekryteringen av nya 

gode män till ensamkommande barn har gått bra. 
 Det är en hård belastning på överförmyndarexpeditionens personal, bland annat till 

följd av att nämnden har tagit över uppgifter från tingsrätten i beredningen av 
ärenden om godmanskap och förvaltarskap. 

 
Rådet beslutade att arbetsmarknadsförvaltningen ska läggas till på listan över 
information från nämnder.  
 

§ 7 Information från Kvinnojouren Boden 
 
Ing-Marie Flygare, ordförande från Kvinnojouren Boden, redovisar statistik över 
våldsbrott och berättar om Kvinnojouren i Boden. Kvinnojouren Boden har ett bra 
samarbete med socialtjänsten. Föreningen har en fyrarumslägenhet i centrala stan med 
två sovrum. Kvinnor i behov av skyddat boende får komma dit. Kommunen står för 
hyran och föreningen betalar en del av anställningen för föreningens personal. 
 

§ 8 Handlingsplan för 2016-2017 för att utveckla kommunens 
verksamhet inom området psykisk ohälsa 
 
Ann-Charlotte Julnes och Nina Jansson från socialförvaltningen går igenom 
handlingsplan 2016-2017 för hur verksamheten inom området psykisk hälsa ska 
utvecklas. Socialförvaltningen vill ha synpunkter från handikapporganisationerna på 
den kommande handlingsplanen. 
 
Skriftliga synpunkter på handlingsplanen skickas till ann-charlotte.julnes@boden.se. 
Synpunkterna skickas senast 2 november, men förvaltningen gärna emot synpunkter i 
mitten av oktober. 
 

§ 9 Fördelning av ansvaret för hjälpmedel mellan landstinget och 
kommunen 
 
Eva-Lisa Hägglund, medicinskt ansvarig för rehab och hjälpmedelssamordnare vid 
socialförvaltningen, går igenom ansvarsfördelningen mellan kommunen och landstinget 
för hjälpmedel.  
 

Det träffades 2013 en överenskommelse mellan kommunen och landstinget. Landstinget 
ansvarar för syn, hörsel, andning och ortopedi oavsett boendeform. Det som kräver 
hembesök är kommunens ansvar. Överenskommelsen finns att läsa på 

mailto:ann-charlotte.julnes@boden.se
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hjälpmedelsportalen finns på landstingets hemsida. Kommunerna och landsting har 
gemensamma riktlinjer för hjälpmedel. Riktlinjerna presenteras för politikerna en gång 
per år. Det finns även en hjälpmedelspolicy, som handlar om vilken inriktning man har 
på hjälpmedelsfrågorna.  
 
Rådet beslutar att ansvarsfördelningen ska sändas ut med protokollet.  
 

§ 10 Övriga frågor 
 
Rådet beslutade att redovisning av arbetsutskottets protokoll ska vara egen punkt på 
kommande möten. 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
 
Karin Eklund, ordförande 
 
 
 
Eivor Eriksson, justerare 
 
 
 
 
   


