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Kommunala rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2016-06-09 
Plats och tid: Stadshuset, nämndsalen kl 13.00-15.30 
 
Beslutande: Karin Vikström Eklund, ordförande  

Åsa Lindqvist DHR 
Bo Jakobsson HSO  
Elof Bäcklund HSO 
Kerstin Isaksson HSO 
Lena Norrsken HSO 
Lena Åberg HSO  
 Mona Johansson HSO  
Vasti Lindqvist HSO  
Margareta Pettersson SRF  
Mashal Malod DHR  
Britta Ledin HSO  
Inger Bäcklund HSO 

 
Ersättare  Siv Sundberg DHR 

Kent Barkestedt HSO 
Ronny Johansson HSO 
Tyra Hansson HSO 
 Ylva Hansson HSO 

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 
  Johan Johansson, utbildningsnämnden  

Kurt Pettersson, tekniska utskottet 
Anders Pettersson, fastighetsnämnden och kommunstyrelsen  
 Hendrik Andersson, kultur- fritids- och ungdomsnämnden  
samt näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet 
Gunnar Halin, överförmyndarnämnden  

 
Övriga närvarande: Daniel Bergh, sekreterare 
 Lena-Marie Johansson, socialinformatör/anhörigkonsulent 
 Conny Bergvall, fastighetsförvaltningen 

Robert Näslund och Maria Kristoffersson, tekniska 
förvaltningen 
Lotta Julnes, Christina Lindqvist och Nina Janson, 
socialförvaltningen 

  
Justerare:  Mona Johansson 
 

§ 1 Justerare 
Mona Johansson utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren. 
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Rådet godkänner dagordningen, med tillägg av en övrig fråga från Åsa Lindqvist om 
plattorna på marken på Hellgrensgatan utanför Stadshuset (frågan besvaras under 
fastighetsnämndens information). 

 
§ 2 Genomgång av föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från sammanträde 2016-04-14 som lades till handlingarna. 
 

§ 3 Butik för alla 
Butik för alla är ett informationsmaterial från Konsumentverket och Svensk handel om 
hur man kan göra butiker mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. På 
Konsumentverkets webbplats finns en informationsbroschyr om Butik för alla. Den går 
även att beställa i en version för synskadade. 
 

§ 4 Kommande inventering av tillgängligheten i kommunala lokaler 
Niklas Granljung och Anna från a och d Arkitektkontor har fått i uppdrag att inventera 
tillgängligheten i kommunens lokaler. Fastighetsförvaltningen har gjort en lista på vilka 
lokaler som ska inventeras. Det är lokaler med kommunal service, ett antal skolor och 
förskolor. Allting som kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen hyr ut finns med i 
inventeringen. Tanken är att bara inventera de publika delarna av lokalerna, inte 
arbetsutrymmen.  
 
Förskolor räknas som arbetsplats, men har också en viktig publik funktion. Förskolorna 
ska ses publika minst till kapprum, men helst till allrum och rektorskontoret så att 
föräldrar kan delta i aktiviteter. I skolor ser man de delar som nyttjas av allmänheten 
som publika. Klassrum och undervisningssalar är arbetslokaler som inte inventeras. 
Myndighetsbyggnader ses som publika i sin helhet. Det enda som undantas är rena 
personalutrymmen, arkiv, förråd med mera. 
 
Åsa Lindqvist säger att även personal kan sitta i rullstol. Niklas Granljung säger att 
arbetsgivaren redan idag måste anpassa arbetsplatsen efter sina anställda. Det finns 
inget lagstadgat krav att arbetsplatser alltid ska tillgängliggöras.  
 
Inventeringen utgår från Bodens tillgänglighetspolicy som talar om att ta bort enkelt 
avhjälpta hinder. Det har tagits fram en checklista för att ta bort sådana hinder. I 
checklistan finns ett antal grönmarkerade punkter som inte är enkelt avhjälpta hinder, 
men som ändå är viktiga för tillgängligheten. I inventeringen kommer man att gå runt 
med checklistan och en planritning. När man hittar en avvikelse fotograferar och 
dokumenterar man avvikelsen i ett protokoll.  
 
Inventeringen ska sammanställas i en rapport som ska redovisas till 
kommunfullmäktige i oktober 2016. När materialet är klart kommer fastighetsnämnden 
att göra en arbetsplan för hur man arbeta bort hindren. 
 
Checklistan har två sidor med text. Utomhus finns en grönmarkerad punkt om tillgänglig 
väg till byggnadens entré. Vidare en punkt om angöringsplats för bil och parkeringsplats 
för rörelsehindrad. 
 
Inne i byggnaden finns punkter om enkelt avhjälpta hinder. Kontrastmarkering av 
trappa. Ramputformning. Ledstänger. Hiss: Hissdörr, panel samt en grön punkt om 
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hisskorgens dimension. För dörrar som ska vara tillgängliga och användbara finns 
punkter om enkelt avhjälpta hinder gällande manövrering, kontrastmarkering, tröskel, 
andra hinder och svepytor samt en grön punkt om passagemått. För manöverdon på 
dörrar, kodlås, porttelefon, dörröppnare, ringklocka etc finns punkter om utformning. 
Det finns vidare punkter om enkelt avhjälpta hinder på toaletter och för 
kontrastmarkeringar, ledstråk, hörselstöd, belysning och fast inredning. 
 
Margareta Pettersson frågade om det finns något om talutrop i hissar. Niklas Granljung 
säger att det inte finns något krav som säger att det ska finnas talad information som 
enkelt avhjälpt hinder. Conny Bergvall säger att det i vissa byggnader finns talutrop, till 
exempel Stadshuset och Medborgarplatsen. 
 
Karin Vikström Eklund frågar när föreningarna ska lämna synpunkter. Niklas Granljung 
tar gärna emot synpunkter så fort som möjligt. De har redan börjat provinventera 
utifrån checklistan. Det är inte långt tills det är klart med provinventeringen. Synpunkter 
på listan kan lämnas till Daniel Bergh som skickar dessa vidare till 
fastighetsförvaltningen.  
 
Bo Jakobsson frågar om hörselslingornas funktion finns med i inventeringen. Conny 
Bergvall säger att inventeringen talar om det finns slingor, men inte om de fungerar. Om 
de inte fungerar ska det göras en felanmälan. Bo Jakobsson säger att hörselslingan i 
Björksalen fungerar dåligt. 
 
Karin Vikström Eklund frågar om vanliga toaletter som inte är handikapptoaletter. Det 
borde vara lätt att sätta dit räcken på vanliga toaletter. Niklas Granljung säger att det 
ligger utanför den här inventeringen.  
 
Vasti Lindqvist säger att man borde tänka på att sätta dit höga toalettstolar när man 
byter toaletter generellt.  
 

§ 5 Frågor under behandling 
 
Foajén  i Björknäsgymnasiet 
 
Foajén i Björknäsgymnasiet kommer att hanteras inom ramen för inventeringen.  
 
Aktuellt läge för föreningarnas hyresavtal för Kvarteret Enen 
 
Conny Bergvall säger att avtalet sades upp 2011. Nu har fastighetsförvaltningen sagt 
upp kfu-förvaltningen. Kultur-, fritids och ungdomsförvaltningen har tagit upp frågan 
om var man ska flytta verksamheterna som ligger i Ungdomens hus.  
 
Lena Åberg säger att de som hyr lokaler i Ungdomens hus borde få information om flytt 
till nya lokaler innan information går ut i pressen. Conny Bergvall tar med sig 
synpunkterna till kfu-förvaltningen. 
 
Ylva Hansson säger att frågan om hyresavtalen har tagits upp vid nästan varje möte i 
KRF. Conny Bergvall säger att det är först när planarbetet har kommit igång som man 
har börjat kunna söka bygglov och se vad som händer med lokalerna.   
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Anläggningsutredningen 
 
Conny Bergvall säger att det krävs en stor investering på omkring 25 miljoner kronor i 
Harads badhus som är fuktskadat. Det är svårt att få entreprenörer att lämna garantier.  
  
Ishallen är 50 år gammal och inte så mycket är gjort under åren. Huset är pålat och står 
still förutom ispisten som sakta sjunker. Under 1980-talet lade man på mer betong och 
kylslingor. Den totala sänkningen är 25-30 centimeter. Renoveringen är 
kostnadsbedömd till 45-50 miljoner kronor. 
 
Hildursborg är i förhållandevis gott skick. Det handlar framför allt om ett par åtgärder i 
närtid om brandskydd och renovering av ytskikt i omklädningsrummen.  
 
Ridhuset är inlagt in investeringsplanen för 2017.  
 
Kfu har en utredning om hur man vill utveckla anläggningar över tid. Utredningen ska 
vara klar under hösten 2016. 
 
Sammanfattningsvis har kommunen gamla anläggningar med stort renoveringsbehov. 
 
Skyltning av snedparkeringen utanför Stadshuset 
 
Robert Näslund och Maria Kristoffersson från tekniska förvaltningen säger att skylten 
om snedparkering utanför Stadshuset sitter uppe nu.  
 
Talutrop på bussar 
 
Länstrafiken har haft en provperiod och räknar med att installera talutrop under 2016. 
Kostnaden är 40 000 kronor per buss att sätta in i lokaltrafiken. Just nu finns inte de 
pengar i tekniska förvaltningens budget. 
 
Beatrice Öman säger att när hon var barn så talade busschauffören om till vilken 
hållplats man kom fram till. Maria Kristoffersson säger att erfarenheten från KRF 
tidigare har varit att busschauffören ibland missar ett utrop. 
 
Margareta Pettersson vill gärna se talutrop så snart som möjligt. Det utlovades av 
gatuchefen Joakim Kyräs för två år sen.  
 
Övrig information från tekniska förvaltningen 
 
Robert Näslund säger att tekniska förvaltningen satsar mycket på vatten och avlopp. Det 
finns ett projekt om att göra Kusön till ett verksamhetsområde. Underhållet på gator, 
stigar och trottoarer är eftersatt. Det kan bli aktuellt att sänka hastighetsbegränsningen 
och bärighetsklassen på vissa vägar. Underhållsbehovet är för stort för att hinna ikapp 
med de medel som finns.  
 
Åsa Lindqvist säger att DHR hade styrelsemöte på Kungsgatan 49 i tisdags och 
brandlarmet gick. Hon undrar vad som händer om brandlarmet går och de inte får 
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använda hissen. Finns det någon plan för utrymning? Robert Näslund säger att det är 
fråga för fastighetsförvaltningen.  
 
Anders Pettersson säger att man ska undvika att ta hissen när det förekommer brand. I 
äldre hus är det problematiskt. I nya byggnader ska det finnas anordnade 
brandskyddade platser där räddningstjänsten kan komma åt att utrymma personer med 
rörelsehinder. Fastighetsförvaltningen kommer att titta på byggnaden och det kan vara 
klokt att försöka hitta punkter där räddningstjänsten kan utrymma personer med 
rörelsehinder med maskinstege. 
 
Vasti Lindqvist säger att man borde hitta en annan lokal för rörelsehindrade.  
 
Åsa Lindqvist säger att det finns flera ställen längs gågatan där man har lagt grus. Maria 
Kristoffersson säger att det blev grusat på grund av att materialet på gatan inte höll. 
Kommunens nya entreprenörer har börjat återställa, så det kommer att åtgärdas snart.  
 
Åsa Lindqvist frågar vidare om inramade kullerstenar. Det är svårt att ta sig fram med 
rullstol. Maria Kristoffersson säger att den här frågan togs upp redan när gångfarts-
området byggdes. Tekniska vet om problemet för funktionsnedsatta. Om stenar trycker 
upp mer än andra kan de tryckas ned. Materialet kommer inte att bytas ut.  
 

§8 Information från styrelser och nämnder 
 
Kommunledningen, Anders Pettersson 
 
Kommunen ska anta en strategisk plan och budget. Den tas av kommunstyrelsen den 13 
juni och av kommunfullmäktige den 20 juni. Planen sträcker sig över åren 2017-2019. 
Det är en stark budget. Kommunen prognostiserar ett utfall på 36 miljoner kronor för 
2017, vilket är i nivå med vad en kommun bör ha som buffert i sin verksamhet. 
Omsättningen för kommunen är uppe i 1,8 miljarder kronor. Kommunerna har fått ett 
tillskott på 10 miljarder kronor, vilket ger Boden 43 miljoner kronor för nästa år.  
 
Utbildningsförvaltningen prognostiserar underskott i sin verksamhet. I övrigt ser det 
bra ut ekonomiskt.  
 
En utmaning är att rekrytera personal de närmaste åren. De närmaste tre åren måste 
kommunen rekrytera 500 personer.  
 
Man har inte tagit sitt ansvar när det gäller att underhålla lokaler under flera år. Om 
kommunen ska behålla fastigheterna i bra skick måste mycket pengar investeras. Stora 
investeringar krävs i nya vatten- och avloppsledningar. 
 
Det finns behov av att se över skolorna. I Unbyns skola behövs reparationer och 
underhåll på 14 miljoner kronor.  
 
Bodens och Luleå kommun har ett avtal med Trafikverket där kommunen ska 
förskottera pengar för att bygga om riksväg 97 tidigare än vad som står i vägplanen. 
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Investeringsbudgeten är omkring 200 miljoner kronor per år de närmaste åren, vilket är 
mycket för en kommun av Bodens storlek.  
 
Tillgänglighetssamordnare: Förslaget som ligger i budgeten är att det ska tillsättas en 
tjänst på kommunledningsförvaltningen som ska samordna frågor om trygghet och 
hälsa men också vara en tillgänglighetssamordnare.  
 
Kommunens översiktsplan: Kommunen bjuder in till möten och träffar så att 
medborgarna ska kunna lämna åsikter och synpunkter om vad vi vill med kommunen. 
Det är möten i byarna och kommer att vara i centrala stan. Medborgardialogen kommer 
att pågå till augusti månad. Samhällsbyggnadskontoret håller i frågorna kring 
översiktsplanen. När man har fått in synpunkterna ska planen tas fram under hösten för 
att kunna beslutas i kommunfullmäktige under våren 2017. 
 
Kommunen har sålt 44 tomter i Sävast. Det finns ett stort intresse för att bo i Boden. 
Kommunen kommer att ta fram ytterligare 32 tomter på samma område. Det här ligger i 
linje med den politiska ambitionen att åstadkomma fler bostäder i Boden.  
 
Socialnämnden, Béatrice Öman 
 
Beatrice Öman rekommenderar alla att läsa inledningen av den strategiska planen som 
innehåller omvärldsspaning och planeringsförutsättningar.  
 
En utmaning är att skapa ett nytt äldreboende som ska ersätta Midgårdarna. Det finns 
ett förslag att Björken ska bli trygghetsboende. Två nya gruppboenden kommer.  
 
Hemtjänsten ska flytta ihop med hälso- och sjukvården på Sanden. Kommunstyrelsen 
kommer att behandla vissa frågor om trafiklösningen kring Sanden kommande måndag.  
 
Nämnden kommer även att ge i uppdrag att utreda den nyckelfria hemtjänsten.  
 
Det finns ett färdigt förslag om ett gemensamt boende i Norrbotten för våldsutsatta 
kvinnor där de även kan flytta in med sina barn.  
 
Utbildningsnämnden, Johan Johansson 
 
Det är tal om renovering av Stureskolan och att eventuellt bygga nya skolor.  
 
Under 2015 kom omkring 300 nya elever.  
 
Fastighetsnämnden, Anders Pettersson 
 
Plattor utanför Stadshuset. Det fanns en tanke om att renovera utemiljön utanför 
Stadshuset. Kommunen har dock konstaterat att det finns omfattande vattenskador i 
den delen där fullmäktigesalen. Hela den hörnan kommer att vara belamrad med 
byggställningar och baracker. Man siktar på att ordna plattorna på marken när 
renoveringen av fullmäktigedelen är klar, under våren 2017. 
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Överförmyndarnämnden, Gunnar Halin 
 
Nämnden har anställt en ny handläggare och en tillfällig resurs som granskar 
årsräkningar. Nämnden ligger lite efter med att granska årsräkningarna klart. 
 
Kfu-nämnden Hendrik Andersson 
 
Politikerna har haft en dialog med dem som är aktiva i Ridhuset. Kommunen kommer att 
skriva avtal med en förening som ska driva ridhuset. 
 
Nämnden prioriterar framför allt barn, unga och funktionsnedsatta. Nämnden kommer 
att prioritera funktionsridningen. 
 
Alla som hyr i Ungdomens hus kommer att erbjudas andra lokaler i Centralskolan. Där 
finns både kontor och konferensutrymmen. Kfu kommer att stanna kvar i Centralskolan. 
Det kommer att byggas nya lägenheter och ett parkeringsdäck på Kvarteret Enen.  
 
Nämnden har fått medel för att genomföra mer lovaktiviteter för ungdomar.  
 
Det kommer nya rutschkanor till Nordpoolen. De kommer till hösten på grund av att 
upphandlingen blev överklagad. 
 
Anläggningsutredningen pågår. En rapport kommer att vara klar till nämnden i nästa 
vecka. Beslut om hur man går vidare kommer att fattas i höst.  
 
Lena Åberg: Det är rimligt att de som hyr får information innan information går ut i 
tidningen. Hendrik Andersson beklagar. Det som hände var att en journalist ringde att sa 
att hon hade fått information från ett protokoll på skolan att Ungdomens hus skulle 
flytta till Centralskolan. Lena Åberg säger att föreningarna vill titta på lokalerna. Hendrik 
Andersson tar med sig det. 
 
Vasti Lindqvist undrar om Centralskolan ska bli ett Föreningarnas hus. Hendrik 
Andersson säger att det i första hand gäller dem som hyr i Ungdomens hus. Det finns 
inte så mycket plats om som tidigare när det fanns ett annex. 
 

§ 9 Frågor från HSO angående kvalitetsdialogen 
 
Lotta Julnes och Christina Lindqvist från socialförvaltningen säger att förvaltningen har 
arbetat med kvalitetsfrågor och kvalitetsledningssystem. Det är viktigt att ta vara på vad 
brukare, anhöriga och intresseorganisationer tycker. En gång om året bjuder 
förvaltningen in till dialog i en speciell fråga. Man diskuterar tidigt vad dialogen ska 
innehålla. Årets dialog var i maj.  
 
Inbjudan skickas till de intresseorganisationer som finns inom förvaltningen med 
anknytning till äldreomsorg, boende och stöd, LSS och IFO, Man kontaktar 
verksamheterna och enhetscheferna får i uppdrag att tillfråga fem till sex brukare om de 
är intresserade av att delta i dialogen. De som tackar ja får en särskilt inbjudan.  
 



 8 

De handikappföreningar som är inbjudna finns på en lista. Dessutom har inbjudningar 
gått till föreningar som finns i HSO:s paraplyorganisation.  
 
Gode män har inte blivit inbjudna om de inte har blivit ombedda av en brukare att de vill 
företrädas av sin gode man. 
 
Inbjudan är inte sekretessbelagd, men däremot deltagarlistan. 
 
Åsa Lindqvist undrar om inbjudningarna kan skickas via mail. DHR har missat sin 
inbjudan. Christina Lindqvist säger att förvaltningen har skickat ut inbjudan minst en 
månad i förväg. Förvaltningen kan gärna skicka ut inbjudan via e-post. 
 
Karin Vikström Eklund säger att det blir enhetschefen som väljer vilka som får delta. Det 
blir inget slumpmässigt urval. Nina Janson från socialförvaltningen svarar att  
enhetscheferna ringer till anhöriga. Enhetscheferna vet vilka anhöriga som vill och kan 
tänka sig att delta.  
 
Gunnar Halin säger att det finns personer som inte kan föra sin egen talan. Det finns skäl 
att titta på om deras gode män ska bjudas in.  
 
Vasti Lindqvist undrar hur många som inbjudan skickas till och hur många som kommer. 
Lotta J: Inbjudningar skickas till 25 organisationer, varav cirka 14 kom. 
 
Lotta J undrar om det är bättre att skicka inbjudan till HSO eller till varje enskild 
förening? Rådet säger att det är bättre att skicka till varje förening.  
 
Beatrice Öman säger att Catharina Liljeholm gärna kommer och berättar om 
kvalitetsledningssystemet på rådets nästa sammanträde.  
 
 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
 
Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
 
Mona Johansson, justerare 


