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Kommunala rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2015-12-03  
Plats och tid: Stadshuset, nämndsalen kl 13.00-16.00 
 
Beslutande: Karin Vikström Eklund, ordförande 

Eivor Eriksson DHR 
  Åsa Lindqvist DHR 

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

  Kerstin Isaksson HSO 
Lena Norrsken HSO   
Lena Åberg HSO 
 Mona Johansson HSO 
Vasti Lindqvist HSO 
Margareta Pettersson SRF 

 
Ersättare  Mashal Molod SHR 

Britta Ledin HSO 
Inger Bäcklund HSO 
Kerstin Hübinette HSO 
Ronny Johansson HSO 
 Ylva Hansson HSO 
Hjördis Lindström SR 

   
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 
Arne Pettersson, överförmyndarnämnden  

 
Övriga närvarande: Daniel Bergh, sekreterare 

Carina Gabrielsson, kansliet 
  Lena-Marie Johansson, anhörigsamordnare, 

socialförvaltningens 
 Conny Bergwall, fastighetsförvaltningen 
 Robert Näslund, Margareta Vahlström och Maria Dådring, 

tekniska förvaltningen (§ 9) 
 
Justerare:  Ivan Åberg 
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§ 1 Justerare 
Ivan Åberg utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren 
 

§ 2 Genomgång av föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från sammanträde 2015-10-01 som lades till handlingarna. 
 

§ 3 Conny Bergwall, förvaltningschef vid fastighetsförvaltningen 
Conny Bergwall svarar först på en fråga från föregående möte om luften på Ungdomens 
hus. Enligt Conny Bergwall är ventilationen kontrollerad och besiktad utan anmärkning. 
Husets framtid är osäker och i och med det görs inga investeringar. 

 
Lena Åberg säger att det luktar illa i huset efter helgen och att detta är ett välkänt 
problem som funnits i många år. Conny säger att en felanmälan bör göras för att få en 
lösning på problemet då det kan bero på hur ventilationen är inställd. 

 
Det finns inget tillgängligt internet i Ungdomens hus. Idag sitter en kommunanställd 
lokaliserad på Ungdomens hus som har tillgång till internet men de föreningar som är i 
fastigheten kommer inte åt internet. Efter kontroll av Hendrik Andersson så finns det en 
internetuppkoppling, men den är inte tillgänglig till alla i fastigheten. Uppkopplingen 
kan endast nyttjas av dem som är anställda av Bodens kommun då kapaciteten är 
otillräcklig. 
 
Jan-Erik Nilsson säger att det finns tillgång till Internet Föreningarnas i hus  i Luleå och 
föreslår att kommunen drar in fiber i Ungdomens hus. 

 
§ 4 Protokoll från möte med rådets arbetsutskott den 12 oktober 
2015 
Arbetsutskottet fick den 12 oktober 2015 en föredragning om den 
tillgänglighetsinventering av flerbostadshus som samhällsbyggnadskontoret har gjort. 
 
Ivan Åberg frågar om inventeringen kommer att kompletteras om en fastighetsägare 
väljer att förbättra tillgängligheten till sin fastighet. Det svar på den frågan vid 
arbetsutskottets möte den 12 oktober var att rapporten är en nulägesbeskrivning som 
inte kommer att uppdateras.  
 
Anders Pettersson säger att samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att starta en 
dialog med fastighetsägarna i kommunen om hur de kan förbättra tillgängligheten till 
sina flerbostadshus. Vissa av de förändringar som behöver göras för att förbättra 
tillgängligheten kräver bygglov eller en anmälan och kommunen kan på så sätt följa hur 
arbetet med förbättringar går. 
 
Conny Bergwall upplyser om att det kommer att finnas möjlighet att få ett statligt bidrag 
till investering av hiss till fastighet från år 2017. 
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§ 5 Skrivelse från HSO om bristande engagemang för Kommunala 
Rådet för funktionsnedsatta 
Ivan Åberg föredrar den skrivelse som HSO har lämnat in om kommunens bristande 
engagemang för Kommunala Rådet för funktionsnedsatta. Ivan Åberg påpekar bland 
annat att instruktionen säger att ordförande och vice ordförande ska vara 
representerade från nämnderna, att instruktionen inte speglar kommunens nuvarande 
organisation. Vilken nytta ser kommunen med rådet? 
 
Anders Pettersson säger att det inte finns någon tvekan kring värdet att rådet finns. 
Intentionen är att politiker ska delta men det kan ibland finns anledning till frånvaro. 
 

§ 6 Rapport från att ledamöter i rådet informerade om rådet på 
kommunfullmäktige den 23 november 2015 
 
Karin Vikström Eklund och Åsa Lindqvist informerade om rådet på 
kommunfullmäktiges senaste sammanträde. De tog upp att det går att prenumerera på 
rådet protokoll på kommunens webbplats. Åsa Lindqvist tog upp begäran om att 
tillgänglighetssamordnare anställs. 
 
Åsa Lindqvist talade till fullmäktiges ledamöter med mikrofon från fullmäktigesalens 
golv framför podiet. Rådet tog upp till diskussion frågan om att fullmäktigelokalen bör 
anpassas så att tillgängligheten blir bättre. 
 
Anders Pettersson säger att kanslichefen Carina Hallnor har till uppdrag att se över 
sammanträdeslokalerna. Den ramp som nu finns i fullmäktigesalen uppfyller inte de 
krav som finns för tillgänglighet. Conny Bergwall säger att frågan om bättre 
tillgänglighet i kommunfullmäktigesalen finns med i kanslichefens översyn. 
 

§ 7 Vissa frågor kring beredningen för rådets sammanträden och 
dagordningen 
 
Kerstin Hübinette tycker att det bör finnas en punkt med rapporter på dagordningen 
och att det kan vara en bra idé att arbetsutskottet sammanträdet före rådet. 
 
Hjördis Lindström tycker att dagordningen är ganska tunn och att det bör framgå vilka 
ärenden som är under beredning. Rådet beslutar att det ska anges i kallelsen vilka 
ärenden som är under beredning. 
 

§ 8 Information från Ivan Åberg från möte om Bodens varumärke 
Ivan Åberg berättar att han har representerat rådet vid ett möte som kommunens 
tillväxtkontor har arrangerat om Bodens varumärke. 
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§ 9 Skrivelse från Synskadades Riksförbund om att förenkla 
färdtjänstresor till annan kommunen 
Hjördis Lindström, Synskadades Riksförbund, föreslår en skrivelse att färdtjänstintyg 
för resor inom en annan kommun ska utfärdas för ett år i taget och gälla för samtliga 
kommuner i landet. 
 
Tekniske chefen Robert Näslund samt färdtjänsthandläggarna Margareta Vahlström och 
Maria Dådring svarar att färdtjänsthandläggarna tar kontakt med den kommun där 
färdtjänsten ska ske. Den kan gälla olika rutiner för hur man ska betala, egenavgiften, 
vilka tidsgränser som gäller. Det ska vara fråga om tillfälliga vistelser i annan kommun. 
Tremånadersregeln har alltid funnits. Handläggarna försöker anpassa hanteringen efter 
de behov som finns.  
 
Det bestäms att förvaltningens beslutsunderlag till rutinerna ska skickas till rådets 
ledamöter till nästa möte. 
 
Åsa Lindqvist säger att färdtjänsten fungerar bra och det är bra att man nu får resa fem 
mil utanför kommungränsen med Bodens kommuns färdtjänst. 
 

§ 10 Information om hur man lägger in en prenumeration på rådets 
protokoll på kommunens webbplats 
Daniel Bergh berättar att det går att lägga in en prenumeration på rådets protokoll  på 
kommunens webbplats. Man får då ett e-postmeddelande när ett protokoll är utlagt på 
hemsidan.  
 
Rådet uppdrar till Daniel Bergh att skicka e-post till rådets ledamöter om hur man gör 
för att lägga in en prenumeration. 
 

§ 11 Sammanträden för rådet under 2016 och 2017 
Rådet fastställer följande mötesdagar för 2016 och första halvåret 2017. Mötena börjar 
kl 13 i kommunstyrelsesalen. 
 
2016 
11 februari (börjar med utbildning kl 9.30 – 12.00) 
14 april 
9 juni 
6 oktober 
8 december 
 
2017 
9 februari 
6 april 
8 juni 
 
Den 11 februari erbjuder kommunen utbildning för rådet. Vilken utbildning vill rådet 
ha? Önskemål kan lämnas till Daniel Bergh. 
 
Rådet uppdrar till Daniel Bergh att skicka e-post till rådets ledamöter med en fråga om 
vilken utbildning rådet önskar sig den 11 februari. 
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§ 12 Information från styrelser och nämnder 
 
Följande information lämnades 
Kommunledningen och Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet, Anders Pettersson och 
Hendrik Andersson 
 Enheten för sysselsättning och arbete kommer att flyttas från socialförvaltningen till 

arbetsmarknadsförvaltningen 

 Satsning på bättre företagande i Boden genom samarbete med Företagarna Boden 

 Bostadsfrågan är viktig då Bodens kommun vill öka antalet innevånare till 30 000. 

Det jobbas med det via nya detaljplaner och samarbete med de som vill bygga 

bostäder. 

 Flyktingkrisen sköts på ett bra sätt i Boden och nästa år erhålls 65 miljoner kronor 

då Boden varit duktiga på mottagande av asylsökanden. Pengarna ska användas till 

olika insatser över flera år. 

 Det utvecklas ett stadsnät i Bodens kommun. 

 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden, Hendrik Andersson 
 Det pågår en anläggningsutredning där det även tas hänsyn till tillgänglighet. 

 Kulturfastigheter gås igenom och en kulturstrategi ska tas fram 

 Biblioteket kommer att vara stängt vecka 4 då de ska byta ut systemet för sökning av 

böcker till ett internationellt system. 

 Förslag om att bygga om ingången till biblioteket 

 
Överförmyndarnämnden, Arne Pettersson 
 Mer gode män behövs då det kommer många ensamkommande barn. 

 Personalsituationen ses över på överförmyndarexpeditionen 

 Rutinerna för tillsyn och granskning utvecklas utifrån bedömningar av risk och 

väsentlighet 

 
Fastighetsnämnden, Anders Pettersson 
 Fastighetsnämnden är en ny nämnd från och med 1 januari 2015 

 Nytt internhyressystem införs från 2016 

 Förvaltningens kommer att kunna hjälpa till att förhandla med externa hyrsevärdar 

då de kommer att ha den bästa kompetensen för det. 

 Tillgänglighetsfrågor är huvudfrågor för fastighetsnämnden. Till exempel görs en 

inventering av skolgårdar som kommer att mynna ut i en handlingsplan. Det finns 

också ett uppdrag att presentera för kommunfullmäktige i oktober 2016 nuläget när 

det gäller tillgänglighet. 

 

Tekniska utskottet, Kurt Pettersson 
 Kommunen har en vision att bli 30 000 invånare, vilket berör tekniska förvaltningen 

på flera sätt 

 Kommunen har ett stort investeringsbehov 
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Jan-Erik Nilsson undrar om dagvatten rinner ut i Svartbyträsket. Tekniska kommer att 

återkoppla om den frågan till rådets nästa möte. 

Lena-Marie Johansson, socialförvaltningen 
Anhörigkonsulenten Lena-Marie Johansson presenterar sig och säger att hon har i 
uppgift att implementera de anhörigas perspektiv. Hon sitter på Björken och kan nås via 
e-post lena-marie.johansson@boden.se 
 
Socialnämnden, Beatrice Öman 
  Boden är det mest tillgängliga stadscentrumet i Norra Sverige. Kommunen har en 

tillgänglig kollektivtrafik. Det stämmer inte att kommunen negligerar frågor om 
tillgänglighet. Idag finns en artikel i tidningen Extra om det framgångsrika projektet 
med personal från Samhall som utför vårdnära tjänster. Det pågår nu en offentlig 
upphandling om fortsatta vårdnära tjänster.  

 De boende på gruppboendet i Bredåkra som brann har fått komma till ett nytt 
gruppboende. 

 Socialchefen Catarina Liljeholm är projektledare för kommunens boendeutredning. 
 Förvaltningens kompetensförsörjning är viktigt med hänsyn till den stora 

flyktingtillströmningen. 
 Nämnden följer upp omorganisationen av team familj/individ och stöd/mottagning.  
 Korttidsboendena får wifi-uppkoppling. 
 Det är på gång att boendestödjarna får surfplattor efter ett förslag från personalen. 
 
Ivan Åberg frågar hur många nyanlända som har en funktionsnedsättning. Beatrice 
Öman svarar att det har inte kommit fram att de nyanlända skulle göra någon större 
skillnad. 
 
 Kommunfullmäktige har beslutat att undanta LSS-personer från avgiften i 

hemsjukvården.  
 

§ 13 Övriga frågor 
 
Ivan Åberg säger till tekniska utskottet att snöröjningen inte får försämras där personer 
med funktionsnedsättning rör sig. 
 
Åsa Lindqvist frågar hur många av de ensamkommande barnen som har en 
funktionsnedsättning. 
 
Anders Pettersson säger att många invandrare med pensionsrätt endast får 
garantipension.  
 
Hjördis Lindström säger att det är viktigt för synskade att kunna känna riktningsvisare, 
så kallade pollare, även på vintern. Kommunen får inte slarva med snöröjningen vid 
ljud- och ljusreglerade övergångsställen.  
 
Ordföranden säger att föreningar som vill lämna in skrivelser till rådets möten bör 
skicka in dem senast två och halv vecka före mötet så att de kan beredas och skickas ut 
med kallelsen till rådets nästa möte.  
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Bo Jakobsson, ordförande i Föreningen Autism och Asperger Norrbotten, berättar om ett 
uppdrag att kvalitetsgranska vård och omsorg för personer med neuropsykiatriska 
diagnoser. Det finns en rapport som visar på brister i samhället. Landstingsstyrelsen 
kommer under 2016 att fatta beslut om förbättringar. 
 
Ivan Åberg påtalar att mikrofonerna i kommunstyrelsesalen fungerar dåligt. Det är ett 
problem för personer med hörselnedsättningar som missar vissa frekvenser.  
 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
 
Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
 
Ivan Åberg, justerare 
 
 
 
 
   


