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§ 1 Dagordning fastställdes 
Rådet fastställde dagordningen för mötet. 
 
Kerstin Hübinette anmäler en övrig fråga om rapport från arbetsgruppen om LSS. 

 
§ 2 Justerare 
Lena Åberg väljs till justerare för mötet. 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 4 Handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan i Norrbotten, 
information från socialförvaltningen om kommunens arbete (Nina 
Jansson och Eva Abrahamsson) 
Eva Abrahamsson arbetar som enhetschef vid socialförvaltningen. Hon var förra året 
utlånad till Norrbottens kommuner för att göra en handlingsplan för patient- och 
brukarmedverkan tillsammans med Region Norrbotten. 

Syftet med patient- och brukarmedverkan är att genom samverkan på flera nivåer och 
mellan huvudmännen stärka och stimulera ökad patient- och brukarmedverkan i vården 
och omsorgen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Norrbottens län. 

Det finns modeller och arbetssätt på olika nivåer. 

 Systemnivå - innebär patient- och brukarmedverkan i a) ledning och styrning på en 
övergripande nivå, samt b) medborgares inflytande över utvecklingen av vård, stöd 
och omsorg. 

 Verksamhetsnivå – verksamheterna arbetar systematiskt med patient- och 
brukarmedverkan genom att bjuda in till olika aktiviteter och samråd. 

 Individnivå – personcentrerad vård, stöd och omsorg är utgångspunkten och innebär 
medverkan i planering, genomförande och utveckling av sin egen vård, stöd och 
omsorg. 

Man har bildat Norrbottens patient- och brukarråd för samverkan. Det finns sedan 
tidigare lokal samverkan mellan kommunerna och närsjukvård. Man kan välja mellan att 
ha ett lokalt samverkansråd för flera kommuner eller ett råd i en enskild kommun. 

En av de viktigaste förutsättningarna är att man planerar i tid och lämnar ut information 
till brukarorganisationerna i tid. 

Gunnar Halin säger att det är viktigt med brukarmedverkan för dem som inte kan föra 
sin egen talan, ofta faller den gruppen bort. Det är viktigt att nära anhöriga får delta i 
brukarmedverkan. 

Hjördis Lindström säger att de synskadade ofta faller mellan stolarna. Det som handlar 
om rehabilitering av synskadade hamnar i en gråzon. Syncentrum gör ett bra jobb, men 
de hinner inte göra rehabiliteringsplaner som de har krav på sig om från Socialstyrelsen. 
Brukarna får ingen helhetssyn. Många vet inte vad man kan fråga efter. Bra 
rehabilitering ger ett friskare folk om det sparar pengar. 
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Eva Abrahamsson säger att tanken är att man ska se helheten hos brukaren, kunna fråga 
på rätt sätt och inte bara sätta in punktinsatser. 

Kerstin Hübinette säger att det här är en del av det som kallas kvalitetsutveckling både 
av vård och omsorg. Nu arbetar man med ett område som heter patientkontrakt. 

Vasti Lindqvist undrar om det är så att små kommuner inte har samma möjligheter att 
erbjuda samverkan. Kommer det att bli stora skillnader mellan kommunerna? Eva 
Abrahamssson säger att samverkan finns även i de små kommunerna. 

Nina Janson säger att handlingsplanen är en handbok med metoder som ger 
verksamheterna möjligheter att arbeta med utveckling. 

Ivan Åberg frågar om brukarmedverkan i kommuner på sidan 10 i handlingsplanen. Ivan 
uppfattar att Rådet för funktionsnedsatta är på systemnivå. Hur ser det ut med 
brukarråd på verksamhetsnivå i Bodens kommun? 

Nina Janson svarar att kommunen har brukarråd. Det finns brukarråd som fungerar på 
lite olika sätt. IFO, personlig assistans och gruppbostäder har. Alla vill inte delta i 
brukarråd. 

§ 5 Information om planer på nya särskilda boenden (Nina Janson) 

Nina Janson säger att Bredåkra gruppbostad brann ner för två år sedan. Man tog ett 
beslut om att bygga en ny gruppbostad som ska ersätta Bredåkra. Den ska heta Bredåkra 
fast den är lokaliserad på Erikslund. Socialförvaltningen har tillsammans med 
brukarorganisationer, fastighetsförvaltningen och ett par arkitekter arbetat med vad 
som behövs. Arkitekterna har utifrån allas behov tagit fram förslag.  

I nästa skede kommer man att börja med detaljerna och utomhusmiljön. De har pratat 
mycket om att utforma lägenheterna så att de boende kan bli så självständiga som 
möjlighet. Det ska kännas som lägenheter och inte som en institution. 

Det finns två tomtalternativ, vid Snabelhuset på Erikslund eller vid gamla Blåklockans 
dagis på Sveafältet. Verksamheten vill vara på Erikslund. 

§ 6 Kommunens ansvar för rehabilitering, Ann-Cathrin Zakrisson 

Ann-Cathrin Zakrisson säger att rehabilitering kan innefatta många olika saker och på 
olika nivåer. Region Norrbotten har haft ett projekt där man har arbetat fram nya 
riktlinjer för rehabiliteringsansvaret i Norrbotten. De kommer att antas av 
Kommunförbundet den 25 oktober 2017. 

Ann-Cathrin Zakrisson säger om synskadade att den gruppen kräver en 
specialistkompetens. Kommunens rehabpersonal har mer en generalistnivå. Dessa kan 
en hel del om synskada och kommunikation, men hänvisar ofta vidare för att de 
synskadade ska få rätt kompetens. 

Vardagsrehabilitering sker när man får hjälp av personal och nära anhörig som kan 
hjälpa en att bibehålla de funktioner man och att träna i vardagen. Det handlar om att få 
rätt bedömning, att få hjälpmedel förskrivna och att få uppföljning av de hjälpmedel som 
man har. 

Hjördis Lindström säger att det inte har fungerat för de synskadade. De har tillsammans 
med de hörselskadade vid flera tillfällen skrivit om att få en syn- och hörselinstruktör i 



 4 

kommunerna. Kommunen har gjort anpassningar för synskadade som räfflor i 
trottoaren mm, men regionen har inte möjlighet att fara ut och träna med de 
synskadade. Kommunen säger att det är regionens skyldighet, vilket får till följd att de 
synskadade får inte lära sig hur det fungerar. Kommunen har kostat på en massa 
miljoner när de synskadade inte får träning. 

Hjördis Lindström säger att de synskadade inte får träning i hemmet och dess närhet. 
Det skulle spara mycket pengar för kommunen i hemtjänst och de synskadade skulle må 
bättre om de fick hjälp till självhjälp. Det är slöseri att dela ut hjälpmedel och att inte 
erbjuda hjälp hur man använder dem i vardagen. 

Ann-Cathrin Zakrisson säger att man 2013 sade att de som kan ta sig till hälsocentralen 
skulle ta sig dit. Där finns också arbetsterapeuter. Just synrehabilitering är en 
specialistrehabilitering. 

Kerstin Isaksson säger att det finns många äldre med hörapparater. Många i 
hemtjänsten och på boenden klarar inte att hjälpa dem. Hur ska de få hjälp? Många vet 
inte hur man skickar in en apparat. HRF hjälper till men tycker att kommunen borde ta 
sitt ansvar och lära upp personal att hjälpa till. Det handlar om lätta saker som att byta 
batteri eller en slang eller hjälpa till att byta apparat. 

Ann-Cathrin Zakrisson svarar att det är svårt att vara uppdaterad på alla hjälpmedel 
som finns. Hon säger vidare att om man har en arbetsterapeut som de träffar i andra 
frågor så hjälper de gärna till, men alla kanske inte har den kontakten. 

Margareta Pettersson tycker att det är konstigt att man drar ett streck över ett par 
områden med funktionsnedsättning när man tar in hela människan i övrigt. 

Gunnar Halin säger att när det kommer nya riktlinjer så blir det alltid nya 
begränsningar, både nationellt och hos kommuner och landsting. 

Kerstin Hübinette säger att Botkyrka kommun har en anställd person som är 
brukarrepresentant. En sådan tjänst borde finnas i Boden. Gunnar Halin säger att 
Botkyrka har det här året blivit vald till bästa LSS-kommun 

Vasti Lindqvist säger att hon har själv varit patient i sommar. Det är svårt om man är 
sjuk när man ska hem från lasarettet att veta vem som ska göra vad. 

Ann-Cathrin Zakrisson säger att det från nästa år kommer en ny lag om samverkan kring 
utskrivning från hälso- och sjukvården. Den innebär att man ska få en fast vårdkontakt 
vid utskrivningen. Man arbetar också vidare mot att kunna ha Samordnad Individuell 
plan (SIP) i hemmen. 

§ 6 Överförmyndarnämndens riktade tillsyn över bevaka rätt och 
sörja för person på LSS-boenden  

Helena Thun är arbetsledare och handläggare på överförmyndarenheten. 
Överförmyndarenheten handlägger ärenden hos överförmyndarnämnden, som är en 
myndighet som har tillsyn över gode män och förvaltare. 

Gode män och förvaltares uppdrag delas i tre delar som kallas förvalta egendom, bevaka 
rätt och sörja för person.  
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 Förvalta egendom handlar om att ta hand om inkomster, betala räkningar, 
överlämna fickpengar, förvalta tillgångar och sparande och att se till att egendomen 
är försäkrad, t ex hemförsäkring 

 Bevaka rätt kan vara att ansöka om bidrag och ersättningar, ansöka om stödinsatser 
och hjälpmedel och att överklaga beslut, hantera skulder och teckna avtal. 

 Sörja för person handlar om att bevaka att huvudmannen har en bra boendemiljö 
och får god omvårdnad, möjlighet till meningsfull fritid och nytta av sina tillgångar. 
Ställföreträdaren måste göra regelbundna besök för att veta hur vardagen fungerar. 

Av tradition har fokus i tillsynen legat på ekonomi och bevaka rätt i ekonomiska frågor, t 
ex bidrag och ersättningar. Överförmyndarnämnden har velat säkerställa att 
ställföreträdare sköter delarna bevaka rätt och sörja för person - att huvudmannen har 
de stödinsatser som behövs och att livet och vardagen fungerar.  

Nämnden har därför beslutat om en särskild tillsyn över delarna bevaka rätt och sörja 
för person för personer som omfattas av LSS och bor i stöd- eller servicebostad. 

Utformningen av frågeställningarna i tillsynen och planeringen av det praktiskta 
genomförandet har gjorts i samarbete med socialförvaltningens enhetschefer. 
Överförmyndarenheten skickade ett tillsynsprotokoll med frågar till respektive boende. 
I protokollet fanns frågor om huvudmannens tillstånd och levnadssituation, kontakter 
och samarbete med gode män och förvaltare, samt huvudmannens behov av hjälp- och 
stödinsatser.  

Ivan Åberg frågar hur utfallet av tillsynen blev. Helena Thun svarar att man har ställt 
frågorna för cirka 125 personer. Även de som bor i socialpsykiatrins boenden har 
kommit med. I cirka 10 uppdrag har överförmyndarenheten gått vidare för att ställa 
kompletterande frågor till boendena. 

Kerstin Hübinette säger att hennes förening har erfarenheten att brukaren behöver en 
samordnad individuell plan (SIP). Gode män och förvaltare skulle behöva mer kunskap 
om det. Helena Thun säger att överförmyndarnämnden erbjuder gode män och 
förvaltare utbildningar. Det är nu planerat att genomföra en utbildning i samverkan med 
socialförvaltningens enhetschefer under hösten för gode män och förvaltare. 

Kerstin Hübinette frågar om det finns något negativt med att ha sin förälder som god 
man. Helena Thun svarar att det är ganska vanligt att barn har sina föräldrar som gode 
män, och även äldre huvudmän har sina barn som god man. Det gäller samma krav om 
att sköta uppdraget för gode män som är anhöriga som det gör för andra gode män.  

Hjördis Lindström säger att det är viktigt att huvudmännen ska kunna leva ett aktivt liv. 
Får gode männen ersättning för att de följer med på aktiviteter? Helena Thun svarar att 
om någon behöver stöd så är det gode mannen som ska verka för att huvudmannen får 
en kontaktperson eller ledsagning, att söka om den hjälp som behövs. Det är inte 
förbjudet för gode männen att göra mer, men gode mannen får inte arvode och 
ersättning för det. 
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Ivan Åberg säger att han själv är god man. Han undrar hur överförmyndarnämnden får 
information om en gode man dör. Helena Thun svarar att överförmyndarnämnden ofta 
får information om att det har hänt något. De har även en koppling till folkbokföringen 
och kan den vägen få veta om en person är avliden. Ivan Åberg frågar hur länge det 
dröjer innan en ny person är utsedd. Helena Thun svarar att det sker så fort som möjligt. 
Om det krisar går det på bara någon dag. 

§ 8 Nya regler om framtidsfullmakt  

Daniel Bergh berättar om nya regler om framtidsfullmakt som trädde i kraft den 1 juli 
2017.  

En framtidsfullmakt är en ny typ av fullmakt som ger människor en möjlighet att utse 
någon som har hand om ekonomiska och personliga angelägenheter om man senare i 
livet inte själv kan det. Framtidsfullmakten är ett alternativ till ordningen med god man 
eller förvaltare. Den är tänkt att stärka den enskildes självbestämmande och att 
förbättra möjligheter att planera framtiden och behålla kontrollen över viktiga frågor. 

§ 9 Psykiatriveckan i nästa vecka 11 och 12 oktober 
Marcus Bideke berättar om psykiatrikveckan som äger rum den 11 och 12 oktober 2017. 
Den första dagen kommer att fokusera på neuropsykiatri. Den andra dagen blir en 
brukardag där Hjärnkoll kommer att medverka. 
 

§ 10 Planeringen av överenskommelsen om psykisk ohälsa i 
Bodens kommun 
Marcus Bideke säger att psykiatriveckan är den del av handlingsplanen för psykisk 
ohälsa. Brukarorgansitionerna har varit delaktiga hela vägen. Det sker en positiv 
utveckling. 

Socialförvaltningen, boende och stöd och socialpsykiatrin är delaktiga i ett 
forskningsprojekt med LTU som handlar om återhämtning vid personcentrerat arbete 

Kerstin Hübinette säger att det är viktigt att man talar om att psykisk ohälsa ligger högt i 
Norrbotten. För barn ligger vi högst i Sverige. Kerstin säger att vi ska känna glädje som 
har Marcus Bideke anställd. 

§ 11 Kommunens nya  medborgarservice (Mia Karlsson) 

Mia Karlsson arbetar som kommunvägledare i kommunens nya Medborgarservice. 
Medborgarservice är en gemensam resurs för kommunens förvaltningar. Den har öppet 
8-17 alla dagar utan lunchstängt. 

Medborgarservice är tänkt att hantera kontakter med allmänheten och att vara en väg in 
för kommunens medborgare. Medborgarservice hanterar inkommande frågor direkt. 
Det är den största skillnaden jämfört med en vanlig växel vars uppgift främst är att så 
fort som möjligt slussa ärenden vidare i organisationen.  
 
I Medborgarservice sitter personal som är proffs på kundkontakt. Det vet hur man 
hanterar medborgarnas frågor på ett trevligt och sakligt sätt. Medborgarservice tar emot 
ärenden via flera kanaler som t ex besök, telefon, chatt, e-post, sociala medier, brev och 
e-tjänster.  
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I receptionen kommer det att finnas en dator där Medborgarservice kan hjälpa till. Den 
nya entrén till Stadshuset blir på Hellgrensgatan. Tyvärr finns ingen tidplan för när 
lokalen kommer att vara klar. Förhoppningen är att det blir klart före jul. 

Vasti Lindqvist undrar vad som händer med växeln. Mia Karlsson svarar att växeln är en 
del av Medborgarservice. Medborgarservice kommer både att koppla samtal och att göra 
ärenden.  

§ 12 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledningen 
Anders Pettersson säger att kommunen har beslutat om en ny översiktsplan under 
våren 2017. Den innehåller vad ska vi sträva efter i kommunen när det gäller 
användningen av mark och bostadsområden. Senare kommer en fördjupad 
översiktsplan, främst över centralorten men även de större servicepunkterna i 
kommunen. Den blir troligen klar för beslut under slutet av 2018. Det kommer att 
komma inbjudningar till medborgardialoger. Projektledaren Emma Lundqvist kan 
komma till ett kommande möte med rådet. 
 
Nåiden gick ut i förra veckan med att man ligger långt framme med att dra igång 
byggnationer på kommunparkeringen. Det blir bostadsrätter, hyresrätter, 
trygghetsboende och parkeringshus. Kommunen håller på att upprätta en detaljplan. Om 
det inte blir överklaganden och allt faller på plats kanske vi har en byggkran på tomten 
mot våren. Totalt kan det bli 170-180 bostäder.  
 
Det händer mycket med etableringar med företag. Det senaste är en stor dataetablering 
på gamla helikopterplattan på AF1-området. Det är gynnsamt att göra etableringar här 
med tanke på klimat och säker tillgång på el. 
 
Det har gjorts en upphandling av ett nytt äldreboende på Björknäsområdet med 120 
platser. Avtalet på Midgårdarna går ut i april 2020 och de 90 platserna på Midgårdarna 
ska ersättas av platserna på det nya äldreboendet. Det enda som försvinner är den 
gamla grusplanen där cirkustälten brukar stå i juni månad. Fritidsanläggningarna berörs 
inte. 
 
Det pågår ett arbete med vad som ska hända sen när det gäller äldreboenden. Fler 
hyresavtal kommer att falla ut så småningom. 
 
Åsa Lindqvist under om det ska det byggas lägenheter vid Prästholmsskolan. Anders 
Pettersson säger att kommunen håller på med detaljplanearbete. Det kan bli fråga om 
radhus och villor för att få en blandning av olika typer av bostäder. Maf arkitekter har 
målat upp en bild av hur det skulle kunna se ut. Området kallas Rörviksstaden. 
 
Ivan Åberg tar upp rivningen av brandstationen. Vad kommer att hända med 
Ungdomens hus? Anders Pettersson säger att frågan har funnits med på agendan under 
lång tid, men vi vet inte idag var det kommer att landa. Det kan bli en tillfällig lösning i 
avvaktan på en permanent lösning. Brandstationen måste rivas under första kvartalet 
2018. 
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Gunnar Halin säger att Inge Andersson sade på Pensionärsrådet att man först ska utreda 
vad Ungdomsgården ska innehålla. Anders Pettersson säger att det inte blir ett nytt 
Ungdomens hus där man spelar pingis och biljard, utan det ska passa in i samhällsbilden 
idag. 
 
Socialnämnden  
Beatrice Öman säger att utbildning i värdegrund och bemötande för socialförvaltningens 
personal utförs av Marie-Helene Ståhl. Utbildningen är en del av den vanliga 
verksamheten på Bodens kommun. Det är möjligt för rådet att bjuda in Marie-Helene 
Ståhl till ett kommande möte. 
 
Frågan om bassängen i Erikslund hälsocentral är under bevakning. Mats Björk  vid 
socialförvaltningen har börjat undersöka kostnaderna för underhåll och drift av 
bassängen. Regionen är medveten om att det finns en stark opinion i Boden för att få 
nyttja bassängen. 
 
Fixar-Kalle tjänster för personer under 67 år. När Beatrice Öman var tillträdd fanns det 
sparkrav och då fanns en tjänst som utförde var renoveringar, vilket är andra saker än 
Fixar-Kalle gör. De uppgifterna flyttades till fastighetsförvaltningen. 
 
Fixar-Kalle ska inte ersätta tjänster som finns på öppna marknaden, som  rörmokare, 
målare, snickare mm. Det ska vara punktinsatser som att byta glödlampa mm. I Boden 
finns tjänsterna tillgängliga för personer över en viss ålder samt för personer som har 
hemtjänst. 
 
Ivan Åberg undrar om det förekommer i andra kommuner att personer under 67 får del 
av Fixar-tjänster? Beatrice Öman säger att det förekommer men är inte så vanligt. 
 
Hjördis Lindström frågar om ensamstående som har en funktionsnedsättning och 
behöver hjälp med glödlampor, gardiner och spiskåpan kan få hjälp om de inte har 
hemtjänst? Beatrice Öman säger att man inte kan få det som en Fixar-tjänst utan 
biståndsbeslut. Hon känner inte till om man kan få hjälpen som bistånd. 
 
Angående syn- och hörselinstruktör säger Beatrice Öman att MAR beskrev problemet 
tydligt. Det som har att göra med synskadade är landstingets ansvar. 
 
Margareta Pettersson säger att det har funnits en syn- och hörselinstruktör. Det var 
någons beslut att den försvann. Beatrice Öman säger att för några år sedan hade 230 
kommuner syn- och hörselinstruktör, idag cirka 90 kommuner. Beatrice vet inte varför 
de försvann eller om de skulle ersättas av något annat. 
 
Hjördis Lindström säger att kommunen har ansvar enligt socialtjänstlagen att se till att 
människor har ett bra liv. När det blev sämre ekonomi prioriterade man bort syn- och 
hörselinstruktör. Nu ser man att det inte funkar att leva som synskadad och inte kunna 
få hjälp att klara sig i hemmet och dess närmiljö. 
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Överförmyndarnämnden  
Gunnar Halin säger att Boden anordnar en länskonferens för alla överförmyndare i 
Norrbotten. 
 
Nämnden har planerat att göra ett byte av verksamhetssystem för förvaltningen och för 
gode män och förvaltare. Man kommer nu att göra ett omtag med det arbetet, eftersom 
det system som var tänkt har visat sig ha brister. 
 
Utbildningsnämnden 
Johan Johansson att grundskolechefen utreder frågan om grundsärskolans placering. 
Han kan inte säga något förrän utredningen är färdig. 
 
Lärarförbundet har gjort en bedömning av alla kommuner. Boden har klättrat 29 
placeringar till 14:e plats i landet. Det är bra eftersom vi har behov av fler lärare. 
 
Fastighetsnämnden 
Anders Pettersson säger att fastighetsförvaltningen bildades 2015. Idag flyttar man in i 
nya lokaler i gamla Hantverksrestaurangen. Hela förvaltningen har samlats där, vilket 
kommer att göra att verksamheten blir effektivare och bättre. 
 
Fastighetsförvaltningen håller på med en massa projekt. Det ska byggas gruppbostäder 
även förskolor. Fastighetsförvaltningen gör upphandlingar och ser till att det blir byggt. 
 
Förvaltningen håller på att arbeta bort bristerna som kom fram vid inventeringen av 
enkelt avhjälpta hinder. 
 
Tekniska utskottet 
Kurt Pettersson säger att tekniska förvaltningen fortsätter att arbeta med de områden 
som redogjordes för under rådets förra möte. 
 

§ 13 Övriga frågor 
 
Åsa Lindqvist 
Åsa Lindqvist tipsar om Öppet hus på Tingshuset den 26/10 kl 18-20. Alla föreningar 
har fått anmäla sig och berätta om sig själv i 10 minuter. Man får prata med varandra 
och mingla. Alla ska få veta vilka föreningar som finnas. 
 
Kerstin Hübinette 
Kerstin Hübinette säger brukarföreningarna i Norrbotten har föregått med gott exempel 
och börjat samverka, vilket har tagits emot positivt av Funktionsrätt Sverige. 
 
Funktionsrätt Sverige har fått en ny ordförande: Lars Ohly.  
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
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Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
Lena Åberg, justerare 


