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Kommunala rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2016-10-06 
Plats och tid: Stadshuset, nämndsalen kl 13.00-16.30 
 
Beslutande: Karin Vikström Eklund, ordförande  

Åsa Lindqvist DHR 
Bo Jakobsson HSO  
Elof Bäcklund HSO 
Kerstin Isaksson HSO 
Lena Norrsken HSO 
Ivan Åberg HSO 
Lena Åberg HSO  
 Mona Johansson HSO  
Margareta Pettersson SRF  
Mashal Malod DHR  
Britta Ledin HSO  
Inger Bäcklund HSO 
Lena Norrsken HSO 
Jan-Erik Nilsson HSO 
Eivor Eriksson DHR 

 
Ersättare  Siv Sundberg DHR 

Kent Barkestedt HSO 
Ronny Johansson HSO 
Tyra Hansson HSO 
 Ylva Hansson HSO 
Britta Ledin HSO 
Kerstin Hubinette HSO 
Hjördis Lindström SRF 

   
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: Carina Gabrielsson, sekreterare 
 Lena-Marie Johansson, socialinformatör/anhörigkonsulent 
 Robert Näslund och Maria Kristoffersson, tekn. förvaltningen 

Lotta Julnes, Marie-Helene Ståhl och Linda-Maria Krekola, 
socialförvaltningen 
Peter Ingelund, Dyslexiförbundet 

  
Justerare:  Bo Jakobsson 



 2 

 

§ 1 Justerare 
Bo Jakobsson utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren. 
 
Rådet godkänner dagordningen, med tillägg av en övrig fråga från Jan-Erik Nilsson om 
att trottoarer i villakvarter är borttagna och hur det påverkar sophantering och 
klippning av ytan. 

 
 
§ 2 Genomgång av föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från sammanträde 2016-06-09 som lades till handlingarna. 
 
 

§ 3 Kvalitetsledningssystem 
Catarina Liljeholm berättar hur socialförvaltningen jobbar med sitt 
kvalitetsledningssystem. 
Kvalité är att uppfylla lagar, föreskrifter och mål. Det ska finnas ett 
ledningsledningssystem för ledning av verksamheten. Viktigt med egenkontroll över 
verksamheten vad gäller kvalité och rutiner. Det handlar om ständiga förbättringar. 
Det har bestämts i socialnämnden att målen ska vara mätbara. 
Medarbetarna är viktiga och ett bra ledarskap. 
Målet är att snabbt åtgärda avvikelser och finns det klagomål ta kontakt med chefen för 
verksamheten. 
Det är socialnämnden som är ytterst ansvarig och socialförvaltningen rapporterar till 
socialnämnden två gånger per år. en årligt kvalitéts- och säkerhetsberättelse 
sammanställs. Förutom det som rapporteras till nämnden sker det uppföljning 
månadsvis i verksamheten. 
 
Ivan Åberg frågar om brukaren får ta del av avvikelserapporten och Catarina säger att 
det beror på vad det handlar om,  de sätter sig alltid ner med berörda och går igenom 
händelsen. 
Johan Johansson påtalar att de som är i beroendeställning kan vända sig till 
patientnämnden. 
 
Karin säger  utgår ni från erfarenhetsbaserat lärande och var är forskningen då det är 
viktigt att binda ihop med erfarenhetsbaserat lärande.  
Det har rapporterats en brist som har varit i tidningen och är det en brist som tittas 
över? Hur jobbar ni med det. 
Catarina säger att det förs en dialog mellan chef och närstående och målet är att det ska 
bli så bra som möjligt för brukaren. Det fall som har varit i tidningen går inte att 
kommentera. 
 
Hjördis undrar om transporttiden inom hemtjänsten räknas in i brukarens tid och enligt 
Catarina är det inte så. 
 
Catarina säger att kvalitétsledningssystemet gäller även för de privata aktörerna. 
 
Ivan vill att bilderna skickas med protokollet. 
Bildspel som visades bifogas som bilaga. 
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§ 4 Överenskommelsen psykisk hälsa Marcus Bideke 
Marcus Bideke verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen presenterar sig.  
Marcus är med i ett projekt som handlar om överenskommelse psykisk hälsa, projektet 
bedrivs på nationell nivå tillsammans med kommuner, landsting och 
brukarorganisationer. Projektet har fått ta del av regionala stimulansmedel. 
Målet nu är att inventeras hinder för samverken mellan olika organisationer. På regional 
nivå kommer det att bli en handlingsplan gällande arbetet för psykisk hälsa de 
kommande fem åren. I handlingsplanen kommer även brukarna att vara delaktiga, det 
har gjorts en kartläggning över hur arbete bedrivs i Bodens kommun. 
Vi gör mer än vad vi tror. 
 
Kerstin säger att Bodens kommun ligger efter vad gäller brukarsamverkan och ett 
föregångsland är England. England har utbildat kamratstöd och det har inneburit att 
England psykisk ohälsa har sjunkit till en låg nivå. Viktigt att utbilda om psykisk ohälsa. 
Behandling kan ske med annat än mediciner. 
 
  

§ 5 Presentation projekt introduktionsprogram för medarbetare med 
svenska som andra språk 
Lotta Julnäs, Linda-Maria Krekola och Marie-Helen Ståhl är projektledare för projektet 
att skapa ett introduktionsprogram för medarbetare med svenska som andra språk. 
Målet är att ta fram en bra introduktion till de som vill arbeta inom socialförvaltningen. 
Det har bildats en arbetsgrupp som består av olika befattningar från socialförvaltningen. 
 
Arbetsgruppen håller på att identifiera ett nuläge, vad som fungerar idag och vad som 
behöver förbättras. Kultur bemötande, värdegrunden är viktigt. Socialförvaltningen har 
personalbrist inom vissa yrkeskategorier och har förhoppning att hitta arbetskraft. 
 
Allt ska ske med ständiga förbättringar och olika föreningar ska få vara med och påverka  
från början och inte bara bli informerade när allt är klart. Projektet bjuder in deltagare  
från KPR:s olika föreningar. Fyra deltagare kan väljas i KPR för att delta i arbetsgruppen. 
 
Gunnar Halin undrar om vilka som ska representera brukare som inte kan föra sin egen 
talan. Hjördis påtalar att alla ska vara med även de synskadade. 
 
 

§6 Information från Tekniska förvaltningen 
 
Handikapplatser i Boden 
Maria Kristoffersson redovisar antalet handikapplatser i stan och det är snart 27 
stycken. Det finns 26 stycken i centrum och en ny plats utanför 43:an är snart klar. 
 
Ledstråksinventering 
Ledstråksinventering kommer att genomföras fredagen den 14 oktober och tekniska 
bjuder in två personer från synskadades riksförbund att delta. Det är pollare och 
naturliga gångstråk som ska inventeras.  
 
Mats Lindbäck Bodens energi nätdrift är med för att demonstrera hur en pollare med 
taktil information fungerar. Det ska vara ljud i de pollare som står efter gångstråken och 
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vid ett gångstråk finns 12 stycken som tickar olika högt beroende på omgivningens 
ljudnivå. Pollarna har belysning och är inte bara ett hjälpmedel för de som är helt blinda. 
Margareta tycker att det är bra med pollare för personer som är helt blinda. Det kommer 
att vara ett möte 7 november med synskadades riksförbund för att ta upp hinder och 
följa upp placeringen av pollarna. 
 
Studiebesök Tekniska förvaltningen 
Robert Näslund bjuder in till studiebesök hos tekniska förvaltningen och det finns olika 
alternativ att välja på: Sävast nybyggnation, återvinningen, Kusön/Kusån, Fika och buss 
får deltagarna ordna själva. 
 
 

§6 Information från styrelser och nämnder 
 
Kommunledningen, Anders Pettersson 
Anders Pettersson berättar om det som händer i kommunledningen. Det pågår ett 
arbete med medborgardialogen som ska göra det möjligt att prata mer med 
medborgarna. Det finns möjlighet att bjuda in en politiker till en förening för att 
diskutera frågor och utvecklingen av Boden. Hitta nya mötesplatser för att nå 
medborgarna. 
 
Det pågår ett stort arbete med översiktsplaner som ska fastställas våren 2017. Det avgör 
hur kommunen ska utvecklas, viktiga dokument. 
 
Ett strategiskt mål är att få fart på bostadsbyggandet. På våren 2017 ska det finnas 
byggkranar och mer bostäder byggs. Det kommer nya stöd till små bostäder via 
regeringen och Bodenbo tittar på det. 
Kerstin undrar om det finns några tankar på att bygga i bergen. Anders svarar att det har 
inte funnits möjlighet till det då det har varit militärt skyddsområde. Det som finns att 
erbjuda är möjlighet att få bo nära älven. Kerstin undrar om det finns några planer på 
flerbostadshus i Sävast. Anders säger att det som har varit aktuellt nu är endast 
egnahem men att Bodenbo tittar på möjligheten att bygga mer hus i befintliga områden. 
Bodenbo har ett bostadsområde i Sävast. 
 
Bodens kommun fick 65 miljoner i integrationsmedel föregående år och av de har 30 
miljoner fördelats. 
 
 
Socialnämnden, Béatrice Öman 
Beatrice pratar allmänt om att enskilda ärendet är inte roligt att diskutera offentligt. Alla 
har rätt att uttrycka sin åsikt men att den enskilda integriteten är viktig. Är hemtjänsten 
bra så kommer inte det i tidningen. Alla individer har rätt att få sitt ärende prövat i 
förvaltningsrätten. 
 
Anders Pettersson och Beatrice Öman har varit på studiebesök på gruppbostäder i Luleå 
och det var ett bra studiebesök. Personalen som de träffade tyckte att Boden var känd 
som en god omsorgskommun. 
Eivor säger att länshandikapprådet har gett bra kritik till Bodens kommun. 
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Fastighetsnämnden, Anders Pettersson 
Anders informerar att fastighetsförvaltningen håller på att ta fram verksamhetsplan 
som grundar sig på den strategiska planen. 
 
Tillgänglighetsrapporten om 500 sidor ska presenteras för kommunfullmäktige. Den 
behandlar tillgänglighet, konfliktområden. Ett exempel på konfliktområden kan vara 
dubbelfattningen som är monterad på dörrar i förskolebyggnader. Den dubbelfattningen 
gör det omöjligt för en rullstolsburen förälder att ta sig in i byggnaden. De är tänkta till 
att hindra att små barn lämnar byggnaden. 
Daniel får bjuda in konsult till nästa KRF och berätta och göra en översiktlig redovisning 
av tillgänglighetsrapporten. Handlingsplan och kostnadsanalys ska tas fram för att 
åtgärda konflikterna. 
 
Fråga från Eivor att DHR vill få kontakt med Conny Bergvall, fastighetschef om 
brandlarmsutrymning på Kungsgatan 49. Anders berättar att Conny har beställt en 
statusutredning för hela byggnaden och den kommer i höst och då går de igenom alla 
detaljer. 
 
 
Kultur-, fritid- och unga nämnden, Hendrik Andersson 
Kulturstrategin som påbörjades våren 2015 ska tas upp på nästa nämndsmöte i slutet av 
oktober. Det är riktlinjer inom kulturområdet. 
 
Frågor om skrivelse skördefesten kommer Hendrik att svara på i KRF i december. 
 
Alf Wennskog verksamhetsutvecklare KFU pratar om hembygdsområdets utveckling 
som ligger i den strategiska planen och är med i kulturstrategin. Hembygdsområdet är 
klassat som parkområdet i detaljplanen. Norrigården ingår i kulturstrategin. 
 
Prognosen pekar på minus men beroende på Nordpoolens intäkter så kan det bli 
positivt resultat innan året är slut. 
 
Utredning av alla idrottsanläggningar är genomförd och ska med i strategiska planen. 
Generellt kan konstateras att det är slitna byggnader. Istället för att renovera kan det 
vara bättre att bygga nytt. 
 
Kulturstrategin ska upp på nästa nämndsmöte. 
 
Det ska starta ett ridhusråd med alla föreningar för att komma överens. 
Funktionsridning och ridskola är viktigast. Det finns en räls i taket så att de 
funktionshindrade ska ha möjlighet att rida. 
 
Ett styrdokument med idrottspolitiskt program som talar om vad vi ska prioritera. 
Karin frågar om de funktionsnedsatta finns med i styrdokumentet och de finns det enligt 
Hendrik. 
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Kerstin har varit med och utvecklat Gällivares hembygdsområde med aktiviteter. Hon 
tycker att hembygdsområdet är en gemensam träffpunkt som kan utvecklas. Alf säger 
att det är målet att skapa en mötesplats med tydligare inriktning. 
 
 
Tekniska utskottet, Kurt Pettersson 
Det är stora investeringar som behöver göras i vatten och avlopp och det finns 
begränsade resurser. 
 
 
Överförmyndarnämnden, Gunnar Halin 
Nämnden har anställt en ny handläggare och en tillfällig resurs som granskar 
årsräkningar och det ser bra ut.  
Ingen kritik från länsstyrelsen. 
Nya rutiner har införts vid lämplighetsprövning av nya gode män. 
Nytt systemstöd för tjänstemän och gode män. 
Nya riktlinjer för oegentligheter. 
 
 
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet, Hendrik Andersson 
Satsningar görs på de som står längst från arbetsmarknaden. 
 
 

§7 Övriga frågor 
 
Några frågor behandlades om borttag av trottoar i villaområden. 

 Brevlåda stå vid tomtgränsen och var är det? 
 Klippa gräs där trottoaren har varit vem ska göra det? 
 Vid tillbyggnad/nybyggnad varifrån räknar man vad gäller avstånd från 

tomtgräns? 
Robert svarar att gräset ska kommunen klippa. 
Anders svarar att man räknar från fastighetsgränsen och 6 meter in på tomten vid 
tillbyggnad/nybyggnad. 
 
Ny ledamot i KPF 
Ny ledamot istället för Britt-Inger Asperman Attention kan inte och ny ledamot anmäls 
till Daniel då det är kommunstyrelsen. 
 
Kerstin H berättar om att ett Seminarium kommer att anordnas i Luleå 2016-10-25 om 
speciell metod att kommunicera med personer som inte kan tala.  Hon vet inte plats men 
skickar till Daniel som skickar ut det på mail. 
 
Kerstin informerar om att det finns en hjälplinje som Autism och aspergers i Norrbotten 
tillhandahåller där man kan få hjälp  med brister hos kommun och landsting. 
 
 
Information från NSPH, Kerstin Hubinette 
Kerstin Hubinette presenterar NSPH i Norrbotten ett regionalt nätverk som bildades 
2008-11-15. NSPH betyder Nationell samverkan för psykisk ohälsa. Brukare i NSPH har 
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behov att framföra sin åsikter och behov. Åsikterna ska ge en kvalitétsutveckling. Alla 
har möjlighet att vara med.  
NSPH består av många olika föreningar och ska vara ett nätverk för organisationer med 
brukare med psykisk ohälsa, sjukdom, neuropsykiatiska sjukdomar och stöd för 
anhöriga. 
I England har de kamratstöd som är viktig och väsentligt då brukare är behov av 
trygghet och inte bara medicin. 
Bildspel visas och kommer att skickas till Daniel som skickar det vidare via mail. 
 
 
Lokal när befintlig lokal är uppsagd och fastighet ska rivas, Ivan Åberg 
Aktuellt läge lokalfrågan är att de blev uppsagda 2011 och skulle ha en första visning av 

föreslagna lokaler 2016-09-13, därefter 2016-10-05. Är anvisade två kontor och ett 

sammanträdesrum som är nyrenoverade fräscha rum. Det finns möjlighet att nyttja 

personalens lunchrum på icke arbetstid och använda kultur-, fritid- och 

ungdomsförvaltningens sammanträdesrum på icke arbetstid. 

 

 Problem: 

o HSO:s studieverksamhet Tjejträffen kan inte nyttja lokalen p g a att oömmare 

lokaler behövs för bl a målning och konstgjutning i betong. Detta innebär att 

den studieverksamheten kan komma att upphöra. 

Tjejträffen har inneburit att socialt isolerade kvinnor har brutit den sociala 

utanförskapen man har levat i. Risken är uppenbar att man återgår till isolering. 

o Hjärt/lungs körverksamhet måste flytta till kvällstid p g a att den kan komma 

att störa personal i huset. 

o Parkeringssituationen kring Centralskolan. Det finns alldeles för få 

besöksparkeringar. 

o Var kan vi hyra parkering med motorvärmare? 

o Ingen information om hyreskostnad. Endast vagt om att det skall bli en rimlig 

kostnad. 

o I KFU:s sammanträdesrum saknas hörslinga! Detta är ett enkelt avhjälpt hinder 

som även berör nämndsledamöter och personal. 

o Kan man nyttja kommunens nät för internetuppkoppling? 

 

o Frågor framåt få Ivan vill veta vad hyreskostnaden blir i kronor.ska varje 

förening hur man gör. Flytta till Centralskolan eller inte flytt dit. 

Det kommer att vara ett möte 2016-10-31 för att fördela lokalyta. 

Hendrik kommer att kolla upp de frågor som finns och även kolla hörselslinga, om det går att 

sjunga dagtid och hur det fungerar vid brand med hiss, ramp osv. 

Enkla avhjälpta hinder från tidigare protokoll hur är det med åtgärder kring det?, 

Hjördis Lindström 
Talsyntes i hiss borde vara ett enkelt hinder att åtgärda men det är inte så. Vissa hinder ska 
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åtgärdas i publika lokaler men inte i arbetslokaler och det kan innebära att handikappade inte 

får arbete. Det är diskriminering enligt FN konvention. Om det finns mer än 10 anställda så är 

arbetsgivaren tvungen att anpassa annars diskriminering. Handikappade får inte arbete pga 

anpassningsfrågan.  

Anders svara att enkla avhjälpta hinder skulle vara åtgärdade senast 2010. Om en arbetsgivare 

har som motiv att inte anställa på grund av anpassningsfrågan så är det diskriminering. 

Hjördis säger att det blir svårt att bevisa.  

Hjördis säger att hissar utan talsyntes är ett stort problem för henne med synproblem och det 

borde åtgärdas. 

 

Val av deltagare till arbetsgrupp introduktionsprogram för medarbeter med svenska 

som andra språk: 

De fyra som valdes är: 
 Peter Ingelund, NSPH 
 Ivan Åberg, HSO 
 Hjördis Lindström och Margareta Pettersson, SRF (delar på uppdraget) 
 Ylva Hansson, HSO 

 
 

 
 
 
Carina Gabrielsson, sekreterare 
 
 
 
Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
 
Bo Jakobsson, justerare 


