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Rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2018-06-07 
Plats och tid: Kommunstyrelsesalen kl 13.00- 16:00 
 
Närvarande: Ivan Åberg 
  Lena Åberg 
  Kerstin Isaksson 

Elof Bäcklund 
  Mona Johansson 
  Vasti Lindqvist 
  Bo Jakobsson 
  Lena Norrsken  
  Jan-Erik Nilsson    

Åsa Lindqvist 
Eivor Eriksson 
Margareta Pettersson 

   
Mashal Malod 
Siv Sundberg  
Ylva Hansson 
Kent Barkestedt 
Britta Ledin 
Inger Bäcklund 
Ronny Johansson  
Kerstin Hübinette 
Hjördis Lindström 
 

Kommunföreträdare Béatrice Öman, socialnämnden 
Gunnar Halin, överförmyndarnämnden 
Kurt Pettersson, tekniska utskottet 
Anders Pettersson, kommunstyrelsen och fastighetsnämnden 
Johan Johansson, Utbildningsnämnden 

 
Övriga närvarande: Daniel Bergh, kommunledningskontoret 

Mari Stoltz, kommunledningskontoret  
Ann Sundberg, kommunledningskontoret 
Kerstin Chley, samhällsbyggnadskontoret 
Lena-Marie Johansson, socialförvaltningen 
Jens Andersson, kommunikationskontoret 
Marcus Junkka Bideke, socialförvaltningen 
Fredrik Åström , kommunikationskontoret 
Ellinor Isaksson Larsson, tekniska förvaltningen 
    

Justerare:  Bo Jakobsson 
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§ 1 Dagordning fastställdes 
Rådet fastställde dagordningen för mötet. 

Övrig fråga angående skrivelse Demensteam/Demensvårdsutvecklare i Bodens kommun 

§ 2 Justerare 
Bo Jakobsson väljs till justerare för mötet. 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll 
Information om det nya äldreboendet 

Rådet inbjuds till informationsmöte om det nya äldreboendet med Bruno Peterson, 
affärschef vid Norlandia måndagen den 27 augusti kl 18-19 i kommunstyrelsesalen, 
Stadshuset. Ivan Åberg meddelar att HSO önskar ett annat senare tillfälle då det 
föreslagna tillfället inte passar. Sekreteraren ska återkomma med förslag till en annan 
tid. 

Information om nomineringsprocessen av ledamöter till rådet 2019-2022 
Daniel Bergh informerar att ledamöterna i rådet utses av kommunstyrelsen utifrån 
förslag från föreningarna. Detta bör ske före årsskiftet och sista mötet för 
kommunstyrelsen innan årsskiftet är 10 december. Namnförslag för nästa 
mandatperiod lämnas in senast 12 november för beredning.  

§ 4 Redovisning av vad som kom fram i dialogvandringen inför den 
fördjupade översiktsplanen  
Kerstin Chley, Emma Lundqvist och Ann Sundberg  
Ann Sundberg från kommunledningskontoret och Emma Lundqvist och Kerstin Chley 
från samhällsbyggnadskontoret redovisar de synpunkter som kom fram vid 
dialogvandringen den 15 mars 2018 inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 
Kommunen arbetar även med en trafik- och planeringsstrategi.  
 
Beredningen av översiktsplanen görs enligt regler i plan- och bygglagen. Arbetet är nu in 
inne i en program- och dialogfas. Dialogvandringen gjordes till fyra olika platser i 
centrum. Dialogvandringen handlade om fyra områden: att mötas, agera och handla, 
grönt och skönt, att leva och bo samt att resa och färdas.  
 
Vid Kungsgatan kom det fram synpunkter om följande 

• Brant backe från Kungsbron upp till bussnavet- gör att tillgängligheten blir 
sämre. 

•  Bra att det är avfasat. 
• Otydlighet i trafiken mellan gång och cyklister. Kan stråken tydliggöras? 
• Bussnavet upplevs ljust och trevligt men: 

o kan lätt bli gruppering av människor vid busshållplatserna 
o finns behov av utökad information 
o mekaniska utrop från bussarna önskas 

• Sträckan mellan Kungsgatan och bussnavet upplevs mörk. Detta på grund av 
tomma lokaler och belysningen. 

• Mörk korsning Hellgrensgatan/Kungsgatan. 
• Svårt i centrum med parkering om du ska stanna länge än 2 timmar (önskar att 

det var p-skiva med 3 timmar) 
•  Behov av information om: 
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• ”formspråket”, ex v beläggning med olika typer av plattor; ledstråk, 
kontrastmarkeringar, markerat cykelstråk vikten av ömsesidigt hänsynstagande 

• Drift och underhåll särskilt viktigt ex pollares ljus och ljud, rätt montering av 
taktila kartor. Det skapas en skarp is/snökant i gränsen mellan ytor som är 
uppvärmda/ej uppvärmda. 

• Det skulle behöva finnas ett ledstråk mellan Coop och Enter, installerandet av 
ljudpollar. 

 
Följande synpunkter framkom om Stadsparken 

• Stadsparken är ett fint område på sommaren. Tillgängligt och tryggt. Mycket 
människor som rör sig på sommaren. Händer lite på vintern. Kan man skapa 
aktiviteter i parkerna? Gångvägarna genom parken borde snöröjas på vintern. 

• Upplevs ligga på baksidan av 43:an. Kan man öppna för genomfart genom 
gallerian? 

• Kan man skylta upp vad det är för växter och träd i parkerna? 
• Viktigt med olika prisklasser. Finns det bostäder för alla? 
• Kvartersbildningarna måste tänkas på att det lätt blir kompakt och kan upplevas 

som murar.  
• Efterlyses: Liv och rörelse efter Kl 18! 

 
Följande synpunkter kom fram vid Medborgarplatsen 

• Tomt och stort på vintern när det inte är jul och påsk samt på kvällen Förslag på 
åtgärder: fler aktiviteter för barnfamiljer, fler kvällsöppna caféer, loppis på  

• Centrumtorget, underhållning på gågatan. 
• Utvecklingsförslag: stort schackspel, fontän med ljudspel. Samlingsplats som t ex 

kan nyttjas för att äta sin mat i väntan på bussen (otryggt att stå länge ute och 
vänta på buss – ungdomar efter aktiviteter). 

• Kan man ha torghandel med färska grönsaker, frukt och mat, typ Bondens 
marknad? 

• Hur är det med mötesplatser som är för alla? Biblioteket finns bland annat men 
det finns behov av fler.  

• Jättefina blomsterarrangemang 
• Hur är det med informationsskyltar i centrum? Det borde finns en översiktskarta 

vid busshållplatserna så man hittar. Turistbyrån blir lite osynliga. Kan de vara 
utanför gallerian vissa tider på året? Ex sommaren. 

• Gågatan tillgänglig och bra att färdas längs med men var ska man cykla på 
gågatan? Saknas tydliga gångstråk. Information om regler på gångfartsområde 
och gågata 

• Genomfartsleden bakom Lindex är trafikfarlig. 
• Det borde vara olika ljud på de olika ljudpollarna för att kunna identifiera en 

korsning. 
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Följande synpunkter kom fram vid Kungsbron 
• Eyvind Johnson parken är fin. Träd och planteringar är  
• uppmärkta med namn. Sälj in parken och Å - promenaden.  
• Se över Kvarnängen som mötesplats: Mer bänkar/sittplatser längs Kvarnängen. 
• Förslag att ha isplanen på Kvarnängen istället för i Stadsparken 
• Förslag på en kur för folk att kunna hänga av sig kläder när de åker skidor. 
• Mer aktiviteter i området. Boule, loppis, bollsport, utegym nämns som förslag på 

aktiviteter. 
• Fint att gå längs med Å - promenad. Önskvärt med fler grillplatser.  
• Backe ner mot Kungsbron innebär hög hastighet för cyklisterna. 

Trafiksituationen kräver varsamhet och hänsynstagande. Övergångsstället är 
otryggt och saknar fasade kanter på östra sidan. Förslag: signalreglering eller typ 
mindre cirkulationsplats. 

§ 5 Information om utvärdering av tillgänglighetspolicyn                 
Ann Sundberg och Daniel Bergh, kommunledningskontoret  
Föreningarna i rådet har möjlighet att svara på frågor i samband med kommunens 
uppföljning av tillgänglighetspolicyn 2013-2017.  

Frågor har även skickats till kommunens nämnder/förvaltningar. Svaren kommer att 
analyseras i höst och det kommer att vara en dialog med Rådet för funktionsnedsatta.  

Ivan Åberg säger att HSO Boden bjuder in de andra föreningarna för att diskutera 
tillgänglighetspolicyn den 16 augusti kl 18.30. En kallelse till mötet kommer att skickas 
ut av HSO Boden.  

§ 6 Information om hur kommunen berörs av den nya 
dataskyddsförordningen   
Daniel Bergh, kommunledningskontoret  

Daniel Bergh är dataskyddsombud för kommunens samtliga nämnder, förutom 
socialnämnden och utbildningsnämnden.  

Daniel beskriver vad den nya dataskyddsförordningen är och hur kommunen jobbar. 
Den nya dataskyddsförordningen förkortas GDPR och handlar om hur man får behandla 
personuppgifter som kan kopplas till en fysisk person. EU-förordningen är en lag som 
gäller i alla länder i EU.  

Ivan Åberg frågar tar upp att den enskilde har rätt till ett registerutdrag om vilka 
personuppgifter som kommunen behandlar om. Utdraget ska i normalfallet lämnas av 
kommunen inom en månad. 

§ 7 Arbetet med tillgänglighet på kommunens nya hemsida        
Fredrik Åström, kommunikationskontoret  

Fredrik Åström berättar om kommunens nya hemsida. Den nya sidan har vit text på 
svart bakgrund för att få bra kontrast.  

Kommunikationskontoret arbetar med en lösning så att dokument och inte bara sidor 
ska läsas upp. Det finns många språkgrupper i Boden och man tittar på lösningar för att 
få uppläsning på olika språk.  
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Uppläsning av den sida man är på finns nu och texten behöver inte markeras som 
tidigare. 

På en hemsida ska en sammanfattning av bilagda pdf-dokument kunna läsas.  

Margareta Pettersson säger att hon var inne på sidan i förra veckan och det fungerar 
inte bra att söka efter protokoll. Fredrik Åström säger att protokollen och politiska 
dokument ligger på den gamla hemsidan tills vidare. Varje dag får kommunen en 
sammanfattning av de sökningar som inte ger resultat och man justerar när man ser att 
sökningar inte lyckas. 

Hjördis Lindström säger att det är viktigt att det finns bra och logiska sökfunktioner 
med en länklista. Om man vill veta när Nordpoolen är öppen ska man bli guidad dit man 
ska. Det skulle vara bra en ren sida med länkar som är lätt att navigera när man har 
skärmläsningsprogram. Med ett skärmläsningsprogram får man bara upp 20-30 tecken i 
taget av det som syns på en hemsida.  

Margareta Pettersson poängterar att det på hemsidan står kommunens handikappråd 
som är det gamla namnet och det bör uppdateras till aktuellt namn för rådet. Fredrik 
svarar att det ska såklart rättas till. 

Ivan Åberg har också sökt efter protokoll och hamnade på den gamla hemsidan. Det 
skulle behövas en enkel väg till den gamla hemsidan. Fredrik säger att man skriver 
www2.boden.se och det går att klicka via anslagstavlan. Den gamla hemsidan kommer 
att vara tillgänglig under en övergångsfas.  

Hjördis Lindström lyfter att det finns ett EU-direktiv och hon anser att det är viktigt att 
kommunen arbetar efter det direktivet. Fredrik svarar att det ska tas i beaktning. 

§ 8 Läsbarheten i kommunens tryckta material                                       
Jens Andersson, kommunikationskontoret  

Ivan Åberg har vid arbetsutskottet inför rådets möte tagit upp att det i skriften 
Närhetsliv fanns text på grön bakgrund som var svår att läsa.  
Jens Andersson är kommunens kommunikationschef. Han säger att man jobbar med 
grafisk form och att man har försökt välja en bra läsbarhet i det tryckta materialet. 

Margareta Pettersson säger att det krävs mycket kontrast för att det ska vara läsbart för 
en person med nedsatt syn.  Margareta upplever att det går mode i hur utformningen ser 
ut och vilken typ av typsnitt man använder. 

Jens Andersson svarar att de har medarbetare som arbetar med de här frågorna. 
Kommunikationen ska vara förpackad så att den säljer och möter uppmärksamhet. I nio 
fall av tio hamnar man rätt med läsbarheten. Det ska vara hög kontrast och bra 
läsbarhet. Kommunen har en funktion där man kan få Bodenbild uppläst.  

Vasti Lindqvist undrar vad som kommer att hända med tryckeriet i Stadshuset. Jens 
Andersson säger att tryckeriet kommer att finnas kvar i kommunal regi och flyttas till 
arbetsmarknadsförvaltningen i lokaler på Gammelängsskolan.  
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§ 9 Frågor till tekniska förvaltningen  
Pågår något arbete för att förbättra strandpromenaden längs ån på sanden? 

Ellinor Isaksson Larsson, chef vid trafikenheten, säger om tillgängligheten vid 
Engelbrektsgatan. Promenaden slutar lite abrupt och det finns en hänvisning till 
Engelbrektsgatan. Det är tekniskt svårt att hitta en lösning. 

Promenaden är förlängd med en upptrampad stig som kommunen inte har något 
underhåll av. 

Hur går det med bytet av pollarna på stan? 

Pollarna kommer att bytas ut en efter en under barmarksperioden. Tekniska 
förvaltningen har tittat på annan typ som står på en gummiplatta och som kan rubbas 
om någon kör på den med något fordon. Kommunen har inte hittat den bästa 
pollarmodellen för vårat klimat och något inköp av nya har ännu inte gjorts. 

§ 10 Arbetet mot psykisk ohälsa bland äldre                                   
Marcus Junkka Bideke, socialförvaltningen  
Marcus Junkka Bideke är verksamhetsutvecklare med inriktning mot psykisk ohälsa vid 
socialförvaltningen. Kommunen hade en workshop i mars 2018 om äldres psykiska 
ohälsa. Socialstyrelsen frågade kommunen om den hade möjlighet att anordna en 
workshop. Socialstyrelsen ville ha en lagom stor grupp, cirka 15-16 personer. 
Socialstyrelsen stod för hela planeringen. Alla deltagare skulle läsa igenom ett material 
innan. Det handlade om återhämtning, självmord, anhöriga/nätverk, förebyggande 
arbete, hälsofrämjande åtgärder, livskvalitet, läkemedel, kunskapssatsning/utbildning, 
resurser mm.  
 
Workshopen innehöll företrädare för kommunen, regionen och olika föreningar. Det 
kom fram ett antal prioriterade uppföljningsområden; delaktighet, vikten av trygghet, 
tillgänglighet när det gäller insatser, resurser + kunskapssatsning/utbildning, 
anhöriga/nätverk, livskvalitet/jämlikhet, suicid och tillgänglighet. 
 
Kerstin Hübinette tar upp en att det kommer att vara en utbildningsdag den 13 juni på 
temat "Psykisk (o)hälsa har ingen ålder" 

§ 11 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledningen 
Anders Pettersson informerar att på måndag 11 juni kommer fullmäktige att behandla 
strategisk plan och budget. Eftersom det är valår kommer troligen den majoritet som 
vinner valet göra vissa justeringar i den strategiska planen i november / december.  
 
En annan stor fråga är att kommunen köper Garnisområdets fastigheter av 
Landstingsfastigheter. Kommunen har velat komma åt gamla Lungkliniken, men 
Landstingsfastigheter har inte velat sälja endast delar av fastigheterna. Efter 
diskussioner och förhandlingar har man kommit fram till ett förslag som både 
kommunen och regionen är överens om. Om allt går vägen kommer kommunstyrelsen 
att fatta beslut nu på måndag och motsvarande beslut kommer att fattas av 
regionstyrelsen. Det som först kommer att märkas är att kommunen kommer att ordna 
ett korttidsboende av gamla Lungkliniken.  
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Bodens Businesspark i Sävast är trångbodda och där finns mycket utveckling på gång, 
bland annat utbildning inom dataområdet och spelindustrin. Man behöver överlag mer 
lokaler och en utbyggnad kommer att ske med 3000m2.  
 
Arbetet med industriområdet i Svartbyn fortsätter. Vattenfall har en stor kraftcentral i 
Svartbyn. Både Vattenfall och kommunen vill utveckla den noden för industri som 
fordrar mycket elkraft. Kommunen kommer att göra detaljplaner för området. Det finns 
stora aktörer som är intresserade att etablera sig i området.  
 
Jan-Erik Nilsson undrar när byggnationen av bostäder kommer att komma igång.  
Anders Pettersson säger att man han önskat att det funnits byggkranar. Det är långa 
processer innan byggkranar kommer på plats. Bodenbo bygger nu vid bowlingen. Det 
finns byggnationer av privat karaktär som förhoppningsvis kommer igång. Kommunen 
har tagit fram detaljplaner för att göra det möjligt att bygga. Det pågår ett arbete kring 
kvarteret Enen. Avsikten är att det ska byggas trygghetsboende, lägenheter och 
parkeringshus.  
 
Kommunen kommer att bilda ett verksamhetsområde för vatten och avlopp i 
Storklinten.  
 
Rådet undrar hur vattenavgifterna påverkas när man bygger ut mot Storklinten. Det är 
viktigt för kommuninnevånarna att veta hur man påverkas.  
Anders Pettersson svarar att man kommer att öka avgifterna för påkopplingsavgifterna. 
VA-kollektivet ska stå för sina egna kostnader.  
 
När det gäller Kusån/Kusönprojektet är det VA-kollektivet som i huvudsak står för 
kostnaderna men kommunen går in med 10 miljoner då det blir ett nytt 
avloppsreningsverk i Degerbäcken som kommer att avlasta Bodsvedjan.  
 
Skötsel av VA-nätet har i hela landet varit eftersatt och de avgifterna kommer att öka för 
att säkerställa funktionen. Däremot har kommunen sagt att man ska försöka hålla ner 
avgifterna och Boden har en av de lägsta avgifterna och den inställningen kommer man 
att ha även i fortsättningen.  
 
På kommunstyrelsen på måndag kommer också ett ärende om servicepunkterna i 
Gunnarsbyn och Harads. Nu ligger det för beslut att förlänga avtalen med ytterligare tre 
år fram till 2021. Det pågår också en diskussion om att förlägga en servicepunkt även i 
Unbyn.  
 
Socialnämnden 
Beatrice Öman säger att kommunen nu kommer att få tillgång till Lungkliniken. 
Kommunen har projekterat vad som behöver byggas om. Ombyggnationen kommer att 
göra att man uppfyller kraven på brandsäkerhet och arbetsmiljö. Det är viktigt att 
planera vilken typ av verksamhet som behövs.  
 
Socialförvaltningen har kunnat öppna platser för korttidsboende på äldreboendet i 
Harads.  
 
Béatrice Öman informerar att hon ska praktisera på en gruppbostad v 30 och ser fram 
emot det. Vilket boende är ej ännu bestämt.  
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Socialnämnden kommer att svara på en remiss till heltidsprojektet. Nämnden är positiv 
till projektet men orolig för de ekonomiska konsekvenserna. Förhoppningsvis går det att 
göra på ett bra sätt med en lämplig genomförandetid.  
 
Jan-Erik Nilsson tar upp att kommunen måste bereda plats för utskrivna patienter från 
Sunderby sjukhus inom tre dagar. Beatrice Öman säger att enligt hennes information för 
närvarande inget betalningsansvar.  
 
Utbildningsnämnden 
Johan Johansson säger att utbildningsnämnden hade svårt att bereda plats för 
förskolebarn i våras. En rektor fick loss utrymme för en tillfällig avdelning. Man ser nu 
att renoveringen av Björkdungen blir färdig först till jul, så den tillfälliga avdelningen 
kommer att kunna ha öppet fram till jul. 
 
Skolutredningen som innebär att det blir en skolbyggnad i anslutning till 
Björknäsgymnasiet. Hela Stureskolan måste renoveras då den är i dåligt skick. 
 
Rådet frågar hur det går med friskolan i Bredåker. Johan Johansson svarar att det är 
Skolverket som kommer att besluta om den ansökan som är inlämnad. 
 
Fastighetsnämnden 
Anders Pettersson säger att fastighetsförvaltningen säger att fastighetsnämnden 
uppskattar att den har fått extra kostnader på 5,5 miljoner kronor efter vintern. På 
grund av de extra kostnaderna måste man tänka om kring hur man har planerat sin 
verksamhet. Förvaltningen tak med trasiga hängrännor och rasskydd.  
 
Fastighetsnämnden kommer att se över sin organisation med anledning av köpet av 
Garnisfastigheter.  
 
Anders Pettersson svarar på frågan kring dörren på 43:an som öppnas hastigt och 
riskerar att åsamka personskada. För två veckor sedan hade man ett möte på plats med 
butiksägare och Wiksténs för att titta på lösningar.  Det man främst önskar är att hela 
entrén byggs om med skjutdörrar men det är komplicerat då det påverkar värme och 
ventilation i huset. Fastighetsägaren pratar om att göra förändringar för att 
uppmärksamma dörren, till exempel med ändrad plattsättning eller annan färg på 
plattorna. Det måste vara en utgående dörr på grund av att det är en utrymningsväg. 
Dennis Wikstén ska återkomma med ett förslag till Anders om hur man ska komma till 
rätta med problemet kring dörren. Någon lösning finns inte i dagsläget. 

Tekniska utskottet 
Margareta Pettersson undrar vad som gäller kring vattenläckaget som innebär att 
kommuninvånarna måste spara vatten. Kurt Pettersson kan ej svara på det men han vet 
att det jobbas stenhårt med att hitta läckan men han har inte hört att man funnit den 
ännu. 
 
Parken kommer att börja med att borsta upp gångvägar nu till veckan.  
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Överförmyndarnämnden  
Gunnar Halin säger att överförmyndarnämnden arbetar med att granska årsräkningar. 
Man ligger lite efter, men tror att man hinner i kapp under sommaren. 
 
Länsstyrelsen har utbildat om den nya förvaltningslagen. Alla ska lättare förstå 
kommunala beslut i framtiden. Tolkning av beslut är en rättighet för alla medborgare. 
Det ska vara en bättre motivering till avslagsbeslut.  
 
Gunnar Halin tror att man kommer att få titta mer på djupa frågor om 
tillgänglighetspolicyn i framtiden. Det kommer att krävas mer individuella lösningar. 
 
§ 12 Övriga frågor  
Rådet tycker att det bör finnas fler bord när rådet sammanträder, eftersom alla inte får 
plast vid de befintliga borden.  
 
Kerstin Hübinette säger att tillgänglighet också gäller på det psykiska och det kognitiva 
området. Det är att vi har respekt för personer som har svårigheter på detta område. 
Kerstin H sitter med i arbetsgrupp för LSS som har inrättats av Funktionsrätt Sverige. 
Den arbetar med LSS. Kerstin representerar personer med psykiska 
funktionsnedsättningar som Autism, Asperger och tvångssyndrom. Ordförande i 
gruppen är Elisabeth Wallenius.  
 
Kerstin Hübinette deltar även i Arbetsgrupp LSS om ser över LSS på regeringens 
uppdrag.  
 
Kerstin Hübinette är även med i en grupp som heter Funktionshindersdelegationen. Det 
är en grupp som träffar socialutskottet och ansvariga ministrar. Senast träffade de den 
nya ministern Lena Hallengren.  FUB har gjort en rapport som går att läsa på nätet. Den 
heter 500 röster om LSS. Delegaterna och Lena Hallengren fick varsitt exemplar av 
rapporten samt en även en penna med information om Funktionsrättsdelegationen.  
 
Kerstin Hübinette säger vidare Funktionsrätt Sverige har bildat en grupp som ska leda 
partiledarutfrågningar under Almedalsveckan. Tre partiledare har hittills hört av sig.  
 
Hjördis Lindström undrar om SRF har skrivit under skrivelsen om 
partiledarutfrågningarna. Ivan Åberg säger att SRF med flera förbund inte deltar i de här 
utfrågningarna. Kerstin Hübinette säger att SRF däremot deltar i Arbetsgrupp LSS. 
 
Ivan Åberg avslutar mötet med en hälsning från ordförande Karin om en trevlig sommar. 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Ivan Åberg, mötesordförande 
 
 
Bo Jakobsson, justerare 
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