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§ 1 Dagordning fastställdes 
Rådet fastställde dagordningen för mötet. 

§ 2 Justerare 
Mona Johansson väljs till justerare för mötet. 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll 
Fortsättningen av grundskoleutredningen.  

Bertil Sundström, utbildningsförvaltningen, svarar att utredningen är försenad varför 
kommunicerandet av utredningen blir senarelagd. Idag saknas datum för detta.  

Hörselslingor på äldreboenden 

Beatrice Öman har pratat med verksamhetschefen  Maiden Karlberg. Hon har tagit 
kontakt med fastighetsförvaltningen. De känner inte till problemet med hörselslingor 
som inte fungerar och undrar vilka äldreboenden det gäller.  

Kerstin Isaksson från HRF säger att hon undersökt funktionen av hörselslingorna 
tidigare. Bland annat Prästholmen och Erikslund fungerar inte. Hon vet inte om några av 
hörselslingorna har åtgärdats. Beatrice Öman säger att hon tar med sig frågan igen.  

Hjördis Lindström säger att det borde finnas en anställd i kommunen som ansvarar för  
hörselslingorna.  

Anders Pettersson säger att det som krånglar till det ytterligare är att det inte är 
kommunens fastigheter. Till exempel har fastighetsförvaltningen inte tillgång till alla 
utrymmen. 

Möte inför arbetet med kommande strategisk plan och budget 

Kommunen har bjudit i in representanter från råden till ett möte den 8 mars inför 
arbetet med kommande strategisk plan och budget för 2019-2021. Rådet beslutar att 
det representeras av Ivan Åberg, Åsa Lindqvist och Margareta Pettersson. 

§ 4 Utvärdering av tillgänglighetspolicy 

Ann Sundberg från kommunledningskontoret säger att kommunen fastställde en 
tillgänglighetspolicy 2012. Den gällde fram till den 31 december 2017. Hon har tagit upp 
frågan om hur tillgänglighetspolicyn ska följas upp med kommunchefen Mats Berg. Det 
är bestämt att policyn kommer att utvärderas från mars till maj månad för att vara klar 
senast i juni månad. Utvärderingsfrågor och metodik kommer att tas fram av Ann 
Sundberg och Daniel Bergh.  

Ivan Åberg tar upp att det är viktigt att Rådet för funktionsnedsatta blir delaktiga i 
utvärderingen.  
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§ 5 Fråga om vallokalernas tillgänglighet 

Janne Bäcklund arbetar med det allmänna valet under 2018 tillsammans med Maria 
Lindgren som är valsamordnare. Valnämnden är den ansvariga politiska nämnden.  

Vallokalerna ska vara tillgängliga för alla röstande. Det kommer att finnas skärm för 
rullstolsburna samt förstoringsglas och starkare belysning. Röstmottagarna kommer att 
få utbildning om att de ska hjälpa väljare med funktionsnedsättningar.  

Janne Bäcklund undrar om Rådet för funktionsnedsatta har några tips om hur man gör 
vallokalerna och lokalerna för förtidsröstning i Stadshuset och biblioteket mer 
tillgängliga. Synpunkter kan lämnas till Janne Bäcklund och Maria Lindgren vid 
kommunledningskontoret. 

§ 6 Inbjudan till dialogvandring i Bodens centrum den 15 mars 

Ann Sundberg och Janne Bäcklund säger att kommunen ska hålla en dialogvandring den 
15 mars tillsammans med företrädare för de olika råden. Vandringen är en del av 
arbetet  med den fördjupade översiktsplanen. Arbetet är nu inne i en program- och 
dialogfas. Till hösten kommer en samrådsfas med ett planförslag. Den fördjupade 
översiktsplanen kommer att ställas ut under våren 2019 och antas under hösten 2019. 

Under dialogvandringarna vill kommunen få så mycket input som möjligt inom fyra 
olika områden; Att mötas, agera och handla. Grönt och skönt. Att leva och bo. Att resa 
och färdas.  

Åsa Lindqvist säger att det finns en person i DHR som vill gå på dialogvandringen och 
som inte sitter i Rådet för funktionsnedsatta. Ann Sundberg svarar att rådet får ta 
ställning till vilka som ska gå.  

Hjördis Lindström frågar om synskadade får ta med en ledsagare. Ann Sundberg svarar 
att det går bra. Hjördis frågar också hur man får information under vandringen om man 
inte ser. Ann Sundberg har funderat på om man kan beskriva så bra som möjligt utifrån 
situationen. 

Dialogvandringen börjar kl 18.00 med samling i Stadshuset. Deltagarna delas in i fyra 
grupper med en som leder och en som dokumenterar i varje grupp. Vandringen kommer 
att vara i närheten av Stadshuset och göra fyra stopp, i Stadsparken, vid Kungsbron vid 
Medborgarplatsen och slutligen samling vid bussfickan för att deltagarna ska prata om 
busstrafik. Därefter samlas alla i kommunstyrelsesalen. 

Ivan Åberg föreslår att Rådet för funktionsnedsatta ska representeras av: 

 En representant för synskadade 

 En representant för hörselskadade 

 En representant för DHR, samt  

 Jan-Erik Nilsson. 

Rådet beslutar enligt Ivan Åbergs förslag. 
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§ 7 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänsten mm, Ellinor Isaksson 
Larsson, Carina Botmar från tekniska förvaltningen 

Ellinor Isaksson Larsson, trafikingenjör vid tekniska förvaltningen, berättar att 
kommunen ska ta fram ett trafikförsörjningsprogram. Programmet ska ange 
omfattningen av färdtjänsttrafiken och prissättningen. I programmet ska finnas en 
nuläges- och behovsanalys, vision och värdegrund samt långsiktiga mål. Samråd om 
programmet ska ske med berörda parter, såsom Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
(RKM), Region Norrbotten, Rådet för funktionsnedsatta, Pensionärsrådet, 
brukarorganisationerna samt PRO och SPF. 

Eivor Eriksson säger att hon har färdtjänst och har varit med om att bilen för återresan 
inte har kommit två gånger. Carina Botmar säger att det är viktigt att man kontaktar 
färdtjänsthandläggarna så att de kan ta upp avvikelsen med taxibolaget. 

Hjördis Lindström säger att människor med synnedssättning har svårt att åka kollektivt. 
Det är bra att man får åka fem mil in i angränsande kommun. Hjördis tycker att det kan 
vara svårt att ta färdtjänsten till ett evenemang i till exempel Luleå om man inte vet när 
evenemanget tar slut. Det skulle behöva bli lite mer flexibelt så att man kan göra mer 
spontanresor. Ibland behöver synskadade åka till Djursjukhuset i Gammelstad med kort 
varsel om ledarhunden blir sjuk. Carina Botmar svarar att taxi vill ha förbeställningar för 
att kunna planera färdtjänsten. Spontanbeställningar går bra, men då kan man få vänta 
på att bilen kommer.  

Hjördis Lindström tycker också att det borde räcka att man uppger sitt kundnummer 
när man beställer och inte sitt tiosiffriga personnummer. Carina Botmar tar den frågan 
med sig. Ellinor Isaksson Larsson säger att det fullständiga personnumret kan behövas 
för att taxibolaget ska kunna se i sina register vilka särskilda behov resenären har. 
Gunnar Halin säger att han brukar beställa färdtjänst till sin dotter genom att uppge 
kundnumret. 

Åsa Lindqvist håller med om Hjördis synpunkt om personnumret. Åsa tycker att 
färdtjänsten fungerar väldigt bra och att det är bra att Bodens kommun inte är med i den 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten när det gäller färdtjänsten.  

Pollare 

Ellinor Isaksson Larsson säger att kommunen har haft kostnader för så kallade pollare 
på 700 000 kronor under perioden 2015-2017. Man har nu beslutat att inga fler 
reservpollare köps in just nu, utan man kommer att testa en annan typ av pollare som 
har en gummikonstruktion i botten, en taktil karta på sidan och belysning upptill. Den 
nya pollaren är också möjlig att ljudsätta. Om det är så att någon synskadad saknar 
någon pollare som är särskilt viktig så kan man kontakta tekniska förvaltningen. 

Marschaller på offentlig plats 

Ellinor Isaksson Larsson säger att tekniska förvaltningen har fått synpunkter på 
placeringen av marschaller på offentlig plats i samband med julhandeln. Förvaltningen 
har fört en dialog med Företagarna Boden som har skickat ut ett meddelande till 
samtliga handlare. 
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Dörrar som öppnas automatiskt på 43:an 

Några dörrar på 43:an mot Kyrkgatan öppnas automatiskt utåt, vilket kan vålla problem 
för människor med synskador och andra funktionsnedsättningar. Ellinor Isaksson 
Larsson säger att den frågan kommer att tas upp med fastighetsägaren till 43:an.  

§ 8 Redovisning av utvärderingen av flytten av avdelningen för 
arbete och sysselsättning till arbetsmarknadsförvaltningen  

Utredaren Caj Skoglund från Age Management i Sverige AB har gjort en nulägesanalys 
efter organisationsförändringen då avdelningen för arbete och sysselsättning (tidigare 
ESA) flyttade från socialförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen. 
Organisationsförändringen genomfördes från och med 2016. 

Inför förändringen gjordes under mars 2015 en konsekvensanalys. Nu har det gjorts en 
utvärdering/nulägesanalys som ger svar på två frågor: Hur långt har vi kommit? Vart är 
vi på väg? Det har hållits enskilda intervjuer med berörda chefer samt 
fokusgruppsmöten med brukarorganisationer, fackliga organisationer samt ett urval av 
medarbetare som utsetts av de fackliga organisationerna. Därutöver har utredaren fått 
skriftliga synpunkter från socialförvaltningen och han har gått igenom skriftlig 
dokumentation. Uppdraget omfattar inte övriga verksamheter inom förvaltningen 

Utredaren Caj Skoglund har gjort bedömningen att verksamheten inom Arbete & 
Sysselsättning har fortsatt att utvecklas positivt utan att det uppstått några uppenbara 
försämringar för målgruppen. Ambitionen att bredda verksamheten inom Arbete & 
Sysselsättning genom fördjupad samverkan med andra delar av 
arbetsmarknadsförvaltningen har inte förverkligats.  

Caj Skoglund ser två tänkbara handlingsvägar inför framtiden. Handlingsväg 1 är att 
klargöra att den ursprungliga ambitionen med fördjupad intern samverkan ligger fast 
med exempelvis följande mål 

 Den nuvarande målgruppen inom Arbete & Sysselsättning ska erbjudas ett 
bredare utbud av aktivering liksom större möjligheter att komma närmare 
arbetsmarknaden 

 Verksamheten ska även komma andra målgrupper till godo än de nuvarande 

Handlingsväg 2 är att ge ett tydligt besked att det i nuläget inte är möjligt att höja 
ambitionen för verksamheten inom Arbete & Sysselsättning. 

Förvaltningschefen vid arbetsmarknadsförvaltningen Thomas Reinholdt säger att 
förvaltningen väljer handlingsalternativ 1, det vill säga att den ursprungliga ambitionen 
med fördjupad intern samverkan ligger fast. Arbetsmarknadsförvaltningen har tre 
prioriterade grupper, nämligen människor med funktionsnedsättning, ungdomar och 
nyanlända. Thomas Reinholdt säger att förvaltningen har hittat nya möjliga placeringar 
hos företag och man kommer att använda kommunens verksamheter som café, 
tvättservice mm även för andra målgrupper än funktionsnedsatta.  

Gunnar Halin säger att han tycker inte att det har blivit bättre efter omorganisationen. 
För gruppen som inte har ett traditionellt arbete behövs mer aktiviteter som till exempel 
dans och konst. De behöver ha ett livslångt lärande. Gunnar säger också att 
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dagverksamheten i Boden har varit billig under många år enligt SKL:s öppna 
jämförelser. 

§ 9 Tillsammans kan vi göra Boden tryggare. Kent Isaksson polisen 
och Tommy Lindvall säkerhetssamordnare  
Tommy Lindvall, säkerhetssamordnare vid räddnings- och säkerhetsförvaltningen, och 
Kent Isaksson, polisen, presenterar arbetet med medborgardialoger om trygghetsfrågor.  

Polis, kommun och medborgare skapar en gemensam lägesbild. Utifrån den görs en 
orsaksanalys. Det finns fem viktiga frågor att svara på : vad är problemet? Var sker 
problemet? När sker problemet? Vem / vad orsakar problemet 
(gärningsperson/problemmakare) vem/vad drabbas av problemet? 

Utifrån lägesbilden görs en  aktivitetsplan. Hur ska vi göra så att bodensarna känner sig 
mer trygga, minska brottsligheten i ett visst område? 
 
Följande punkter togs upp i Rådet för funktionsnedsatta: 
 

Vad är problemet? 
Var sker 
problemet? 

När sker 
problemet? 

Vem/Vad orsakar 
problemet? 

Vem/Vad 
drabbas av 
problemet? 

Störningar av 
ungdomar 

Bodensia – Med-
borgarplatsen 

Kvällstid, nattetid Ungdomar Fastigheten 

Parkeringshuset/ 
eventuell 
droganvändning i 
trapphuset 

I parkeringshuset Kvällstid, nattetid Gymnasie-
ungdomar 

Alla som 
parkerar där och 
använder 
trapphuset 

Gångfartsområdet Kungsgatan Dagtid, Kvällstid Bilister som 
passerar 
gångfartsområdet 

Andra 
trafikanter, 
cyklister och 
gående 

Hög hastighet Harads väg 97 Hela dygnet Alla som kör 
genom Harads 

Andra 
trafikanter 

Genomfart förbi 
bussterminalen 

Kungsgatan Kvällstid, nattetid Ungdomar Funktions-
nedsatta 

Buskörning Kommendörsg Kvällstid, nattetid Ungdomar Boenden i 
området 

Hög hastighet Stationsgatan 
mellan 
rondellerna 

Kvällstid, nattetid Ungdomar Andra 
trafikanter 

Tidig släckning och 
sen tändning vår/höst 

Allt gatuljus Vår-släcks för 
tidigt. Höst-tänder 
för sent 

Tidur som 
bestäms av 
tekniska 
förvaltningen 

Alla bodensare 

Cyklister på 
övergångsställen 

Överallt i stan Ingen respekt för 
gående på 
trottoarer 

Cyklisterna Gående 

Felparkerade cyklar Coop Dagtid Cyklisterna Funktions-
nedsatta 
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§ 10 Frågor som lämnats från ledamöter i förväg 

Tillgänglighetsdatabasen TD, Vad görs och vad kan göras för att förbättra 
tillgängligheten i Boden?   

Bodens kommun genomförde under 2014 och 2015 en inventering av den fysiska 
tillgängligheten till lägenheter i flerbostadshus. 723 entréer eller 87% av alla entréer i 
flerbostadshus har inventerats enligt verktyget TIBB, tillgänglighet i befintligt 
bostadsbestånd. Redovisningen av den inventering som har gjorts i Boden finns på 
kommunens hemsida. Rapporten har redovisats tidigare för Rådet för 
funktionsnedsatta. Där finns också en sökbar karta. Kommunen har inte anslutit sig till 
webbplatsen t-d.se. 

Ivan Åberg anser att kommunen bör ta nästa steg och även lägga ut Bodens uppgifter i 
Tillgänglighetsdatabasen (t-d.se). Frågan tas med till nästa möte. 

Vad innebär Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården för 
Bodens kommun?  

Anhörigkonsulenten Lena-Marie Johansson berättar om den nya lagen om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen gäller från den 1 januari 2018 och ska ge ett 
mer ändamålsenligt system för hantering av klagomål. 

Lagen ska bidra till att utveckla vårdgivarens patientsäkerhetsarbete och tydliggöra 
ansvarsfördelningen. Det här ska effektivisera klagomålshanteringen så att patienterna 
snabbare får sina klagomål bemötta och att åtgärder kan vidtas och förebygga 
vårdskador i ett tidigt skede. 

1 Patienten/närstående ska i första hand vända sig till verksamheten, det vill säga till 
den som ger vården. Alla anställa ska ta emot klagomål. MAR och MAS informeras om 
saken berör strukturer på flera verksamheter i kommunen. 

2. Vid behov ges hjälp av Patientnämnden (PaN), framför allt om det är flera instanser 
inblandade såsom Regionsjukvården och kommunens hälso- och sjukvård. Patienten ska 
få information för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvård och framföra 
sina klagomål och få dessa besvarade. 

3. Allvarlig vårdskada eller händelse som kunnat medföra allvarlig vårdskada anmäls 
som tidigare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en Lex Maria. IVO kommer 
att i större utsträckning utföra tillsyn. 

Verksamheten ska omgående bekräfta till patienten när klagomålet tagits emot. 
Patienten ska få svar på lämpligt sätt inom en arbetsdag till fyra veckor. Svaret ska ge en  
förklaring till vad som inträffat  och i förekommande fall, ge beskrivning av de åtgärder 
som avses vidtas för att en liknande händelse inte ska inträffa. 

Hur är tillgången på skyddsrum för personer med funktionsnedsättning? 

Säkerhetssamordnaren Tommy Lindvall säger att det civila försvaret är på väg att 
byggas upp igen. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) ansvarar för att 
skyddsrummen i Sverige kontrolleras och kan tas i bruk. Man gör ingen särskild 
anpassning av skyddsrummen för människor med funktionsnedsättning, utan man 
förväntar sig att andra hjälper funktionsnedsatta att ta sig till skyddsrummen.  
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Hjördis Lindström tar upp att SRF har tittat på kommunens hemsida och sett att sidorna 
om krisberedskap inte går att läsa för synskadade. Det ska vara lätt att hitta på 
hemsidan. Tommy Lindvall säger att det kommer ny hemsida i mars. Sekreteraren 
Daniel Bergh säger att någon från kommmunikationskontoret kan komma till ett 
kommande möte för att berätta om hemsidan.  

När kommer KRF att ges möjlighet till granskning av nya omsorgsboendets 
planerade utformning? 

Den här frågan har inte kunnat besvaras till dagens sammanträde, utan skjuts till nästa 
möte. 

Enligt artikel i NSD 2017-12-12 sticker Boden ut gällande sexuella trakasserier, 
ledsna nedstämda elever, lägre arbetsro och mer stress, cigarettrökning och hög 
andel mobbade. Är det så illa som tidningarna skriver? Vilka åtgärder är vidtagna 
och vilka åtgärder planeras? 

Utbildningsförvaltningen hade inte möjlighet att närvara vid rådets möte, men har 
lämnat in ett skriftligt svar från Elevhälsans chef Maria Jakobsson. Rådet har även fått 
tillgång till en sammanfattning av Elevhälsosamtal i Norrbotten 2016/2017. Maria 
Jakobsson skriver följande:  

De allra flesta mår bra, trivs i skolan, rör sig regelbundet och har någon kompis att 
anförtro sig åt. En fortsatt negativ trend är dock att färre uppger sig må bra. Det är 
vanligare att vara ledsen/ nedstämd bland framförallt flickor och stressad över 
skolarbetet bland både pojkar och flickor. Att ha provat röka cigaretter liksom provat 
alkohol fortsätter inte att minska. Frågor som är nya för i år är ämnen som utsatthet, 
kränkningar och oro vad som gäller annans alkoholvanor. Det ger oss ny viktig 
information för möjlighet att kunna påverka på de arenor vi har tillgång till. 

I Boden följer vi tyvärr den negativa trenden och sticker också ut i negativ bemärkelse 
jämfört med andra kommuner i länet. Det är dock inte helt säkerställt hur man kan 
jämföra resultat mellan kommunerna då underlaget till rapporten varierar, dvs hur stor 
andel elever som varit med i undersökningen och hur stor andel som lämnat sitt 
samtycke till att ingå i rapporten. Utförandet av frågor och hur svaren registreras är 
heller inte helt kvalitetssäkrat. 

I Boden har vi varit noggranna i förarbetet och lagt ner mycket omsorg på att skapa 
förtroende för att möjliggöra en trygg intervjusituation. Vi tror att detta bidragit till att 
vi fått in både eftertänksamma och öppna svar. Vi månar därför också särskilt att 
omhänderta det som kommer fram och stötta de elever som har behov av detta. 
Uppföljning och åtgärder sker vid behov på individnivå men också på grupp/klassnivå 
och övergripande för hela årskursen på skolenheten.  

De frågor som var nya för i år” Alla har rätt att bestämma över sin kropp. Har du varit 
med om att någon gjort något mot din kropp som inte kändes bra?” och ”Har du varit 
utsatt för våld eller sexuellt ofredande på skolan eller fritiden?” är ej tidsbegränsade 
eller avgränsade till skolan. Svaren får därför ses även i ett samhällsperspektiv. Mycket 
har handlat om bråk mellan jämnåriga, både på skolan och hemma, syskon emellan. På 
gymnasiet har mycket handlat om sådant som hänt tidigare på grundskolan. En hel del 
av det som framkom hade hänt på fritiden. Mycket var känt och åtgärdat sedan tidigare.  
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Arbetet på samtliga skolenheter har varit intensivt efter uppföljningar både på klass och 
skolnivå. Hälsofrämjande skolutveckling samt värdegrundsarbete är två områden som 
intensifierats. Utbildningsinsatser för elever i främjande av psykisk hälsa med verktyg 
att hantera stress och motgångar genomförs för alla åk 8 elever och på åk 2 i gymnasiet 
med utbildningarna ACT – Acceptans Comittement Training samt YAM – Youth 
Awereness Mental Health. Även Dansmetoden erbjuds i Boden till alla ungdomar mellan 
13 och 17. Trygghet är ett målområde som utbildningsförvaltningen har i uppdrag att 
skapa aktiviteter kring både på för-, grundskolan och gymnasiet i kommunens 
verksamhetsplan för 2018-2020. 

Vad har hänt med inventeringen av offentliga lokaler? Efter inventeringen skulle 
det ha lagts ut en matta i Björknäsgymnasiet vilket inte har skett.  

Anders Pettersson, ordförande i fastighetsnämnden säger att stråket inne på 
Björknäsgymnasiet inte hanns med under 2017, men kommer att åtgärdas under 2018. 
Fastighetsnämnden har begärt från fullmäktige att nämndens överskott från 2017 förs 
över till 2018.  

 
§ 11 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledningen 
Anders Pettersson säger att det pågår mycket arbete kring årsbokslutet. I nästa vecka på 
onsdag är det bokslutsberedning som ska summera hur året har gått. 
Utbildningsnämnden har haft problem med ekonomin de sista månaderna. Det hänger 
mycket samman att kommunen har fått fler elever i gymnasieskolan som har valt att gå 
sin utbildning i andra kommuner. I det stora hela ser det ut att bli ett bra ekonomiskt 
resultat.  
 
Kommunen är också mitt i arbetet om hur man ska tänka framåt. Kommunen har sett 
över styrmodellen. Det handlar mycket om omvärldsbevakning, inte minst när det gäller 
ekonomin.  
 
Det händer en hel del när det gäller nyetableringar av företag.  Södra hörnan av Af1-
området har en etablering. Kommunen har sålt ett område på 10 hektar som ska 
användas till datahallar. När de är klara så pratar man om att det ska röra sig om så 
mycket som 30 000 kvadratmeter. 
 
Jan-Erik Nilsson frågar hur det blir med elen och om man tar vara på värmen från 
datahallarna. Anders Pettersson säger att elen räcker till. Man har byggt ut ställverket 
vid A8-området. Det finns mycket el att tillgå vid ställverket i Svartbyn. Kommunen 
håller på att köpa in en hel del mark (200 hektar) i det området. I översiktsplanen som 
togs i fjol pekade man ut det området som viktigt för industrietableringar. Erik Svensson 
från Bodens Utveckling AB säger att man för några år sen fick åka runt för att sälja 
Boden. Idag sitter man i telefon och svarar på alla förfrågningar om områden som är 
intressanta.  
 
Boden Business Park (före detta Skapa) är idag fylld med hyresgäster. Man vill gärna 
utveckla området ytterligare, inte minst till följd av ett gott samarbete med Sunderbyns 
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folkhögskola, gällande utbildning i utveckling av dataspel. Det behövs också bostäder för 
studenterna.  
 
Lidl har kommit med en ansökan om bygglov och siktar på att bygga ett varuhus vid 
Dollar Store. De hoppas ha ett varuhus på plats vid årsskiftet 2018/19. 
 
Vasti Lindqvist frågar om rivningen av Ungdomens hus. Anders Pettersson säger att 
huset är till hälften rivet. Anders Pettersson  säger att kommunen har hyrt in sig i en 
mindre lokal på Kungsgatan. Kfu-nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram ett underlag om hur framtidens Ungdomens hus ska se ut. Idag är det en tillfällig 
lösning men Anders Pettersson hoppas att man inom kort ska besluta om mer 
permanenta lösningar.  
 
Socialnämnden  
Beatrice Öman säger att SVT Nyheter Norrbotten haft reportage om utskrivningsklara 
patienter. SVT tog sig tid att prata med Beatrice Öman där man berättade om övriga 
kommentarer som hon har fått, t ex att det inte finns tillgång till sängar när operationer 
ska göras. Reportaget blev bra. Geriatrikern sa att personerna som skrivs ut inte ska 
hem, utan de måste till ett särskilt boende. Mellan 2006 och 2008 minskade man med 
100 äldreboendeplatser i Boden. Man gjorde en bedömning att många klarade sig med 
insatser i hemmet. 
 
HVB-hemmet i Harads flyttar till Sävast, vilket gör att socialförvaltningen får använda 
gamla äldreboendet i Harads Älvstrand som korttidsboende. Socialförvaltningen har 
ansökt om dispens från Arbetsmiljöverket för att få använda gamla Lungkliniken under 
en kortare tid. 
 
Ivan Åberg säger att det finns risk för en undanträngandeeffekt när utskrivningsklara 
patienter ligger kvar i Sunderbyn, på så sätt att planerad vård blir undanträngd på grund 
av att det inte finns tillgängliga sängplatser. Beatrice Öman säger att det har förekommit, 
men det har i regel gått att lösa så att verksamheten fungerar.  
 
Tekniska utskottet 
Kurt Pettersson säger att tekniska förvaltningens ekonomi ligger ungefär där man låg 
förut, nämligen att man drar med sig ett viss underskott. Han befarar att snöröjningen 
kan göra att 2018 går med underskott.  
 
Det är svårt att snöröja trottoarer på grund av felparkeringar.  
 
Tekniska har långsiktiga planeringar för de projekt som är på gång, som vattentäkter 
mm.  
 
Överförmyndarnämnden  
Gunnar Halin säger att överförmyndarnämnden som en del av sin internkontroll har 
granskat sex procent av alla akter för att se om handläggningen följer lagar och rutiner.  
Överförmyndarnämnden kommer att gå med ett litet ekonomiskt överskott under 2017. 
Antalet godmanskap för ensamkommande barn minskar. 
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Överförmyndarenheten kommer att flytta till nya lokaler i entréplanet i Stadshuset. 
Nämnden satsar på att ge ställföreträdare möjligheten att lämna in årsräkningar och 
andra ansökningar via e-tjänster. 
 
Fastighetsnämnden 
Anders Pettersson säger att fastighetsnämnden gick med ett överskott på 2,8 miljoner 
för 2017. Fastighetsnämnden begär från fullmäktige att få ta med sig överskottet för att 
kunna arbeta bort brister i tillgängligheten. 
  
Anders Pettersson har haft möte med kommunens revisorer under förmiddagen. De 
granskar hur kommunen sköter underhållet av sina fastigheter. Kommunen har eftersatt 
underhåll på i stort sett alla fastigheter. Det har gjorts en rejäl uppryckning när det 
gäller underhållet de senaste åren. Man måste till att börja med säkerställa 
byggnadernas skal och laga tak och väggar. 
 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Ivan Åberg, ordförande 
 
 
Mona Johansson, justerare 


