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Kommunala rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2016-02-11 
Plats och tid: Stadshuset, nämndsalen kl 13.00-16.20 
 
Beslutande: Karin Vikström Eklund, ordförande 

Eivor Eriksson DHR 
  Åsa Lindqvist DHR 

Bo Jakobsson HSO 
Elof Bäcklund HSO 
 Ivan Åberg HSO 
Jan-Erik Nilsson HSO 

  Britta Ledin HSO 
Kerstin Hübinette HSO  
Lena Åberg HSO 
 Mona Johansson HSO 
Vasti Lindqvist HSO 
Margareta Pettersson SRF 

 
Ersättare 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, anhörigsamordnare, 
socialförvaltningen 

 Conny Bergwall, fastighetsförvaltningen 
 Lena Berg, föreningen 3.7 
 Staffan Larsson, Bodens handikappidrottsförening 
 
Justerare:  Lena Åberg 
 

§ 1 Presentation av föreningen 3.7 och Bodens 
handikappidrottsförening 
 
Lena Berg från föreningen 3.7 presentar sig och föreningen.  
Staffan Larsson presenterar Bodens handikappidrottsförening,  
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§ 2 Justerare 
Lena Åberg utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren 
 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från sammanträde 2015-12-03 som lades till handlingarna. 
 

§ 4 Bodens nya platsvarumärke 
  
Kommunikationschefen Janne Bäcklund föredrar Bodens kommunikationsstrategi. I 
strategin ingår varumärkesplattform och platsvarumärke. Tidigare har begreppet Fördel 
Boden använts men det har inte fyllts med något innehåll. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ett ärende om platsvarumärke och grafisk profil. 
Ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 15 februari 2016. 
 
Platsvarumärket är det nya ordet närhetsliv och det inrymmer allt som har med Boden 
att göra. Det ska kunna användas och omfamnas av fler än kommunen. Det har gjorts ett 
arbete med att ta fram ett platsvarumärke där bland annat företrädare för kommunen, 
företagare, Försvaret och de kommunala råden har ingått. 
 
Det har även tagits fram en logotyp för Boden, där o:et i Boden har formats med en spets 
nedåt, vilket ska motsvara den universella symbolen för en plats. 
 
Janne Bäcklund presenterade också tankar kring kommande kampanjer om Boden och 
det nya begreppet närhetsliv. 

 
5 § Anhörigkonsulentens roll i Boden 
 
Lena-Mari Johansson berättar om anhörigstöd som kan ges till närstående som har 
funktionsnedsättning är långvarigt sjuk eller äldre. Många anhöriga lider av isolering 
och bundenhet och får sämre livskvalitet. Det är viktigt att värna om de anhöriga.  
 
Socialstyrelsen har kommit fram till att var femte människa regelbundet ger stöd till en 
anhörig. Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd för att underlätta för 
de personer som vårdar en närstående som är sjuk eller äldre. Detsamma gäller om de 
stödjer en närstående med funktionshinder.  
 
Kommunen erbjuder personligt stöd, information och råd, anhöriggrupper, 
studiecirklar, föreläsningar och måbra-aktiviteter. Aktiviteter görs i samband med Röda 
korset och studieförbund. Det sker ingen registrering eller diarieföring av deltagandet i 
anhörigstöd. 
 
Det finns anhörigföreningar – www.ahrisverige.se och Nationellt kompetenscentrum, 
www.nka.se. 
 
Man kan få ett beslut om bistånd om avlastning i hemmet, korttidsvistelse, växelvård 
och dagverksamhet.  
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Ivan Åberg frågar om gode män kan få stöd av anhörigkonsulent. Lena-Mari Johansson 
säger att de kan kontakta henne i hennes roll som socialinformatör. 
 
Gunnar Halin från överförmyndarnämnden säger att överförmyndarnämnden har ett 
ansvar att erbjuda utbildning till gode män.  
 
Gunnar Halin säger vidare att anhörigstöd för människor med funktionsnedsättning är 
nytt och att man har kommit olika långt i olika kommuner. I Boden har man ännu inte 
blivit så bra för personer med funktionsnedsättning. Lena-Mari Johansson tittar på hur 
man kan utveckla anhörigstödet för andra grupper än äldre.  
 
Kerstin Hübinette från föreningen Autism Asperger säger att stödet till föräldrar till 
barn med funktionsnedsättningar måste utvecklas. Föreningen Autism Asperger har 
många förslag om hur man kan utveckla anhörigstödet. Det som har kommit fram är att 
baspersonalen behöver utbildning.  
 
Gunnar Halin säger att det finns filmer från föreläsningar i olika handikappgrupper på 
www.nka.se  
 
Bo Jakobsson säger att socialdepartementet har gett ett uppdrag till socialstyrelsen att 
utforma en kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom äldreomsorgen och 
funktionshindersområdet. 
 
  

§ 6 Föranmälda frågor från HSO Boden 
 
Anläggningsutredningen 
Hendrik Andersson, ordförande i kfu-nämnden, om anläggningsutredningen som 
initierades våren 2015. Utredningen sker i samarbete med fastighetsförvaltningen. 
Biblioteket och museet har tillgänglighetsplaner. Anläggningar och kulturella 
stödjepunkter är relativt slitna och därför görs en större översyn.  
 
Inventering av skolgårdar 
Anders Pettersson, ordförande i fastighetsnämnden. Fastighetsförvaltningen gör 
tillsammans med utbildningsförvaltningen en inventering av skolgårdar, förskolegårdar, 
och kommunens fastigheter av lekutrustningar och annat. Området har varit eftersatt. 
På grund av bristande ekonomiska resurser har man tidigare tagit bort utrustning som 
inte uppfyllt säkerhetskraven utan att ersätta med något nytt.  
 
Ivan Åberg frågar om man bara tittar på tillgängligheten på skolgårdarna. Tittar man 
inte på tillgängligheten inne i skolhusen? Anders Pettersson säger att man först har ett 
uppdrag att se över skolgårdarna. Man har också ett uppdrag att se över tillgängligheten 
i kommunens lokaler överlag och det kommer att presenteras för kommunfullmäktige i 
oktober. Det är ett stort uppdrag för nämnden att ta tag i. 
 
Gunnar Halin säger att det fanns något som heter Hjälpmedelsinstitutet som gått upp i 
Myndigheten för delaktighet. Institutet gjorde ett stort projekt om lekutrustning för 
personer med funktionsnedsättningar.  
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Kerstin Hübinette pratar om en utbildningsdag om psykisk ohälsa för barn och unga. Det 
fanns många i den gruppen i Haparanda och Boden. Det kan vara viktigt att det finns 
möjlighet att träffas och umgås på skolgården.  
 
Fiber i Ungdomens hus 
Jan-Erik Nilsson säger att det finns fiber på Föreningarna hus i Luleå. Här i Boden finns 
det inte på Ungdomens hus. Hendrik Andersson svarar att fiber blir det inte tal om, men 
det finns däremot nu ett uppdrag att titta på en trådlös överföring mellan Stadshuset 
och Ungdomens hus. Det är inte klart om det blir så och när det kan bli. 
 
E-hälsa, Catharina Liljeholm, socialförvaltningen 
E-hälsa och välfärdsteknik omfattar flera områden. 
Det finns ett flertal e-tjänster via kommunens webbplats: Färdtjänst, boende, 
dagligverksamhet, parkeringstillstånd, trygghetslarm, sand mm.  
Vidare finns välfärdsteknik som passiva larm som dörrlarm, rörelselarm och digitala 
trygghetslarm. Säker roll- och behörighetsidentifikation som SITHS-kort och 
användarloggar.  
Ett utvecklingsområde är att dokumentera och komma åt information mobilt. Man 
arbetar även med kvalitetssäkring av utredningar (Äldres behov i centrum, Barns behov 
i centrum, ASI, ADAD (alkohol och droger). 
 
RemoAge (Remote Age, stöd till äldre på avstånd) är ett Eu-projekt. Syftet är att testa 
nya arbetsmetoder med hjälp av digitala lösningar utveckla stödet för personer med 
demenssjukdomar och andra multisjuka äldre. Brukare och anhöriga blir självständigare 
och känner sig tryggare och mera delaktig i sin vård och omsorg.  
 
Utvecklingsområden inom e-hälsa: 
 Test av dag- och nattillsyn på distans.  
Nattkamera – tillsynsbesök via bildkommunikation.  
Test av multiprofessionellt stöd på distans. Samordnade individuella planeringsmöten. 
SIP.  
Test av anhörigstöd på distans – virtuellt anhörigstöd 
 
Kerstin Hübinette säger att det finns kognitiva hjälpmede och att Boden inte ligger bland 
de främsta i landet när det gäller att fördela ut hjälpmedlen. Catharina Liljeholm tar med 
sig den frågan och återkommer. 
 
Gunnar Halin säger att det krävs att personerna som får hjälpmedel också får metoder 
för att använda hjälpmedlen.  
 
Hemsjukvård 
Hemsjukvården togs över av kommunen 2013 från landstinget. Man skatteväxlade för 
en omfattning på 420 patienter och fick 600 patienter. Kurvan har planat ut och det 
finns nu mellan 450 och 500 kunder. Hemsjukvården ges till den som behöver hjälp med 
hälso- och sjukvård i hemmet. Om man kan ta sig till hälsocentralen så ska insatsen ges 
där.  
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Aktualisering av hemsjukvård görs av läkare eller legtimerad personal. Det kan ske på 
sjukhus, hälsocentral eller av kommunen. En samordnad individuell planering (SIP) ska 
upprättas för att patientens behov ska vara i centrum. En sådan planering kräver 
patientens samtycke. Planeringen kan också göras på en vårdplanering inför en 
hemgång från sjukhuset. Behovet av hemsjukvård rapporteras till kommunens 
sjuksköterska / distriktssköterska.  
 
Ivan Åberg undrar vad som händer om patienten inte vill samtycka? Catharina Liljeholm 
säger att man försöker alltid att se om det går att få ett samtycke. Man undviker att 
lämna människor så att de faller mellan stolarna.  
 
Catharina Liljeholm berättar vidare att efter hemgång träffar kunden representanter för 
kommun. Behoven styr vilka som deltar vid mötet. Den kan vara till exempel 
biståndshandläggare, enhetschef, undersköterska, sjuksköterska och arbetsterapeut. 
Kommunens sjuksköterska blir kontaktperson vid beslut om hemsjukvård. 
 
Vid tillfälliga hälso- och sjukvårdbehov kan kommunens legitimerade hälsopersonal 
även utföra planerade eller oplanerade hembesök.  
 
Karin Vikström Eklund frågar om det finns krav på distriktssköterskeutbildning? 
Catharina Liljeholm svarar att det följde med personal med från hälsocentralerna och de 
var distriktssköterskor. Grundkraven är distritsköterskor men det kan finnas andra 
kompetenser på t ex vikariat. 
 
Ivan Åberg undrar om gränssnittets mellan kommunens och landstingets journalsystem 
fungerar, framför allt när det gäller medicinlistor? Catharina Liljeholm svarar att 
informationsöverföringen var en fråga som inte blev löst före övergången Nu finns NPÖ 
(Nationellt patientöversikt). Kommunerna är nu konsumenter men ska bli producenter. 
Kommunerna är inte nöjda med NPÖ. Läkarna upplevde en stor förändring när 
distriktssköterskorna flyttade till kommunen och informationssystemet byttes ut.  
 

§ 7 Information från styrelser och nämnder 
 
Följande information lämnades 
Kommunledningen, Anders Pettersson  

 Bokslutet för 2015 ser bra ut. Det kommer att bli 40-50 miljoner i överskott, 
vilket är i nivå med god ekonomisk hushllning (två procents överskott av skatter 
och utjämning) 

 Översiktsplanarbete. Det finns nu en översiktsplan från 1989. Det pågår arbete 
med en ny.  Arbetet kommer att vara en del av medborgardialog under 2016. 
Översiktsplanen hänger ihop med bostadsförsörjning. Det finns ett stort tryck på 
villatomter i Boden. Kommunen väntar på klartecken från mark- och 
miljödomstolen om ett överklagande gällande 70 tomter i Sävast.  

 Flyktingpengar. Kommunen får del av cirka 65 miljoner kronor. Frågan är hur ska 
de pengarna fördelas på ett klokt sätt? Det är framför allt socialnämnden, 
utbildningsnämnden och arbetsmarknadsförvaltningen som kommer att få del av 
pengarna. Kommunen vill ha kvar så många nyanlända som möjligt i Boden.  

 Äldreboendefrågan. Det finns ett antal äldreboenden där hyresavtalen med 
Sveafastigheter snart går ut. Vilket boende ska vi erbjuda våra äldre? 
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Kerstin Hübinette säger att det finns många över 65 år som har hus och villor. Det börjar 
bli jobbigt att ha hus och många vill gärna sälja och flytta till boende som passar dem i 
70-årsåldern. Det saknas sådana boenden. 
Anders Pettersson säger att man tittar på sådana frågor i boendeutredningen. Centralt 
tittar man även på skattesystemet. Reavinstskatten gör att många drar sig för att sälja 
sitt hus. 
 
Vasti Lindqvist undrar om det år det på gång att bygga en ny skola? Anders Pettersson 
säger att barnunderlaget har sen i höstas ökat med 280 elever, grundat på det stora 
mottagandet av flyktingar. Ökningen skulle motivera en ny skola. Man måste fundera på 
hur långsiktig ökningen är och hur det ser ut på andra skolor. Det kan bli så att 
kommunen måste bygga en skola, även för att kommunen vill bli 30 000 invånare. Att 
bygga en ny skola är ett av alternativen för framtiden.  
 
Socialnämnden, Beatrice Öman  
 
 Socialnämnden har gjort ett överskott under 2015.  

 
 Framtiden: Förvaltningen kommer att tillsätta vakanta tjänster med heltider när 

budgetutrymmet finns. Det görs en omställning till heltidsorganisation på 
äldreboenden. Ny underhållsplan på äldreboendena.  

 Gratis wi-fi på korttidsboendena. 
 Val av måltider på äldreboendena. Det har funnits på ett äldreboende och kommer 

nu att utvidgas.  
 
 Socialstyrelsens kartläggning visar att det finns behov av nya boendeformer för 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
 
Ivan Åberg frågar om flytten av ESA fungerat bra. Beatrice Öman svarar att det har den 
gjort. Den finns olika sysselsättningar kvar på socialförvaltningen med sin finansiering. 
Hendrik Andersson säger att personalen inom ESA är nöjd. 
Gunnar Halin tillägger att överflyttningen till arbetsmarknadsförvaltningen ska 
utvärderas senare.  
 
Utbildningsnämnden: Johan Johansson 
 
 Skolan har fått 280 nya elever. Fler är på gång.  
 Utbildningsnämnden har beslutat om en ny kostpolicy som bygger på 

Livsmedelsverkets måltidsmodell. Ärendet är på väg till kommunfullmäktige för 
beslut. 

 
Fastighetsnämnden, Anders Pettersson 
 
 Fastighetsnämnden bildades 2015 och har gjort sitt första bokslut. Det blev ett 

överskott på fem miljoner kronor, vilket är bra för en ny förvaltning med ett nytt 
uppdrag. 
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 Det finns ett stort underhållsbehov på kommunens fastigheter. Under 2015 
användes 68 kronor per kvadratmeter för underhåll, men man vill gärna öka den 
summan till 100 kronor per kvadratmeter.  

 Fastighetsförvaltningen upprättar underhållsplaner tillsammans med de andra 
förvaltningarna. 

 Ett av fastighetsnämndens uppdrag handlar om vad som måste göras i de stora 
fritidsanläggningarna som ishallen, Hildursborg, ridhuset mm.  

 I oktober 2016 ska fastighetsnämnden lämna en rapport till fullmäktige om 
tillgänglighetsfrågorna. 

 
Det ställs en fråga om vad som ska hända med husen vid snedparkeringen bredvid Coop. 
Anders Pettersson säger att husen ägs av Bodenbo och det finns funderingar hos 
Bodenbo hur man kan använda det kvarteret på bästa sätt . Husen är i dåligt skick och 
det har funnits tankar om göra ett stort äldreboende.  
 
Miljö- och byggnämnden, Anders Pettersson 
 
 Det har varit stor ökning av bygglovsärenden. 2014 gavs bygglov till 14 villor mot 

hela 41 villor under 2015. Det finns ett stort tryck från Luleå att komma åt tomter i 
Boden. 71 nya tomter på gång i Sävast (det finns ett överklagande hos mark- och 
miljödomstolen) 

 Miljö- och byggnämnden har uppdrag om förorenade områden och miljösaneringar. 
Det förs en diskussion med länsstyrelsen om i vilken takt man ska beta av områdena. 
Det finns statliga medel att tillgå.  

 Miljöområdet är lagreglerat om tillsyn och kontroller. Det finns en tillsynsplan om 
vad som ska betas av under året. Samhällsbyggnadskontoret ska rekrytera 
ytterligare en tjänst.  

 
Jan-Erik Nilsson säger att det inte går att cykla över viadukten över väg 97 och han 
undrar om det finns det planer på cykelbana. Anders Pettersson har inte hört att något 
sådant är på gång. Runt Svartbyträsket finns ett prioriterat projekt för att knyta ihop de 
cykelbanor som finns.  

 

Tekniska utskottet, Kurt Pettersson 
 Tekniska förvaltningen mäter hållbarhet på gator med olika trafik. Förvaltningen 

tittar på cykelvägarna hur man utveckla Boden till en cykelstad. 

 Vinterdriften är i full gång. Den fungerar bra utifrån förutsättningar och ekonomi.  

 Förvaltningen jagar vattenläckor och den har upptäckt många mindre läckor.  

 Det har varit en stor vattenläcka vilket berodde på att en ventil hade gått sönder. 

Trasiga ventiler är ofta orsaken också till mindre läckor.  

 För en tid sedan rann det ut gråaktigt vatten i Luleå-älven. Det var dagvatten (regn) 

som hade förts ner.  

 Tekniska förvaltningen undersöker om det går att utöka vattenuttagen på Kusön. 80 

% av Bodens vatten tas ut därifrån men man behöver ta ut mer. 

 Det har gjorts en bussutredning. Bodensarna har börjat åka mer buss.  
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 Tekniska förvaltningen har stora investeringar som ska ske parallellt med andra 

nämnder och andra involverade i Boden. Det här måste lösas över 

förvaltningsgränserna. 

Åsa Lindqvist säger att DHR har lokal på Kungsgatan 49. Det har satts dit en dosa för 

portkod. Dosan sitter ganska högt och alla når den inte. Nu finns också en bricka som ska 

användas samtidigt som portkoden. Conny Bergwall från fastighetsförvaltningen säger 

att trapphuset har varit ett tillhåll med skadegörelse. Därför är porten stängd efter kl 17. 

Det finns en standardiserad höjd för dosan på grund av det finns skadegörelse om den 

sitter för lågt. Conny Bergwall tar med sig frågan.  

Ivan Åberg delar ut beröm för att bussarna håller en föredömligt låg hastighet. Luleå 

kommun kan inte sanda halva bredden som Bodens kommun gör.  

Mona Johansson säger att bilar står parkerade huller om buller utanför Stadshuset. Det 

finns ingen skylt om hur de ska stå. Hon undrar om det finns förslag om enkelriktning. 

Kurt Pettersson säger att han inte kan svara på den frågan.  

Ylva Hansson säger att det skottas snövallar framför hundtoaletterna. Viloplatser 

framför lyktstolpar hamnar i snövallen. Kurt Pettersson säger att plogningen ska gå fort 

för att ta upp så mycket snö så fort som möjligt.  

Karin Vikström säger att det finns nya sänkbara bussar i lokaltrafiken. Hon undrar om 

det kommer att komma fler sådana bussar. Kurt Pettersson säger att det redan finns 

sådana bussar. Det finns många frågor om bussar i bussutredningen.  

Jan-Erik Nilsson tar upp återvinningsstationen på Gamla lulevägen. Man måste gå på 

gatan för att komma dit. Jan-Erik föreslår att man kan köra rakt över vägen och göra en 

öppning när man plogar. Kurt Pettersson säger att man kan prata med tekniska 

förvaltningen om sådana önskemål. Jan-Erik Nilsson säger att han har tagit upp med det 

har inte hjälpt.  

Margareta Pettersson säger att bussarna är bra och de flesta har nedsänkningen. Hon 

saknar platsutrop på bussarna. Det har sagts tidigare att det skulle komma när bussarna 

kom till Medborgarplatsen igen. Kurt Pettersson tar med sig den frågan. 

Åsa Lindqvist undrar om busschaufförerna får utbildning på hissarna som finns längst 

bak i bussen. Kurt Pettersson känner inte till det,  men förutsätter att det ingår på något 

sätt i bussförarutbildningen. 

Kerstin Hübinette säger att hon är relativt nyinflyttad till Boden. Hon märkte att det 

fanns vackra sjöar och började drömma om att få en tomt och bygga ett hus där när man 

blir gammal. Hon undrade varför det inte är någon som badar. Kerstin Hübinette undrar 

varför man inte ansöker om bidrag för att rena sjöarna så att det blir fiskevatten? 
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Överförmyndarnämnden, Gunnar Halin  
 Gunnar Halin har länge drivit att delarna bevaka rätt och sörja för person är det 

viktigaste för dem som har god man eller förvaltare. Dessa delar avgör kvalitén för 

personerna.  

 Nämnden har en budget i balans under 2015. 

 Antalet ensamkommande barn var 106 stycken efter 2015 och kan bli 200 under 
2016. 

 Vanliga godmanskap var 318 stycken, medan det fanns 101 förvaltarskap. 
 Nämnden har utvecklat nya strategier för granskningen och tittar mer på risk och 

väsentligheter. Nämnden antar nya strategier varje år och tittar på olika frågor i 

detalj varje år.  

 Länsstyrelsen gav viss kritik mot överförmyndarnämnden vid sin tillsyn. 

Länsstyrelsen skrev att nämnden inte kan undgå kritik, men att det ses som positivt 

att nämnden arbetat med att åtgärda brister. Nämnden har en god inställning samt 

är villig att ta till sig information och feedback. Vidare skrev länsstyrelsen att akterna 

handläggs överlag på ett rättssäkert sätt och överförmyndaren har bra rutiner i stort. 

Vasti Lindqvist undrar om det är svårt att få tag i gode män. Gunnar Halin säger att det 

inte har varit lika svårt som i andra kommuner. Rådets medlemmar kan gärna ta med 

och sprida att det finns ett behov. Gode män för ensamkommande barn bör kunna vara 

lediga på dagarna. 

 
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, Hendrik Andersson 
 Nämnden gjorde ett underskott på  3,5 miljoner kronor under 2015. 

 Det har nyligen genomförts ungdomsfullmäktige.  

 Dialogmöten med föreningar. 

 Under sportlovsvecka har man skjutit till extra pengar för att hålla öppet Pagla och 

aktiviteter.  

 Ungdoms-sm på skidor i Pagla i mars.  

 Beröm för Nordpoolen och biblioteket. 

 Många önskar sig mindre isytor att åka på.  

 Ny förvaltning från april 2015.  

 Björknäshallen har is från augusti till mars. 

 Kommunen och Ridhuset skriver ett nytt avtal. Föreningen får inte tillräckligt med 

pengar och det fungerar inte med fastighetsunderhållet. 

 Biblioteket har haft 8 000 nya besök per år och även biblioteket i Harads har haft 

500 nya besökare. Man har haft babysång  och bjudit in nya grupper i biblioteket. 

 Försvarsmuseet har en utställning Face to Facts 

 Havremagasinet har haft 16 000 besökare 

 Kulturnatta hade 100 aktiva på fyra scener i höstas. 

 Kfu-nämnden har behandlat en ny biblioteksplan och en ny kulturstrategi. 

 Förvaltningen kommer att satsa på mer kultur på stan på sommaren och på en 

författar- och litteraturmässa. 
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§ 8 Övriga frågor 
 
Rådet har fått en inbjudan till samråd med arbetet med strategisk plan den 9 mars 
Två representanter ska väljas och rådet väljer Ivan Åberg och Åsa Lindqvist.  
 
Kerstin Hübinette säger att Landstinget har beslutat en strategi för patient och 
brukarmedverkan i Norrbottens län. Man ska träffas i slutet av februari för att gå igenom 
hur brukarmedverkan kan göras. Kommunförbundet Norrbotten ska fatta ett beslut i 
frågan. Kerstin Hübinette föreslår att det här blir punkt till nästa möte med rådet och att  
Annica Kostet-Green från landstinget kan komma till rådets möte för att prata.  
 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
 
Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
 
Lena Åberg, justerare 
 
 
 
 
   


