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Kommunala rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2015-05-21  
Plats och tid: Stadshuset, nämndsalen kl 1300-1500 
 
Beslutande: Karin Eklund, ordförande 
  Ivan Åberg HSO 

Lena Åberg HSO 
  Kerstin Isaksson HSO 
  Elof Bäcklund HSO 
  Mona Johansson HSO 
  Ylva Hansson HSO 
  Bo Jakobsson HSO 
  Lena Norrsken HSO 
  Jan-Erik Nilsson HSO 
  Åsa Lindqvist DHR 
  Eivor Eriksson DHR 
   
Ersättare Mashal Malod DHR 
 Siv Sundberg DHR 
 Britta Ledin HSO 
 Inger Bäcklund HSO 
 Ronny Johansson HSO 

Kerstin Hübinette HSO 
Margareta Pettersson SRF (adjungerad) 
Britt-Inger Aspemalm Attention (adjungerad) 
  

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 

Johan Johansson, utbildningsnämnden 
Kjell Larsson, miljö- och byggnämnden 
Anders Pettersson, fastighetsnämnden 
Kurt Pettersson, tekniska utskottet 

 
Övriga närvarande: 

Ingegerd Antonsson, socialförvaltningen 
Anders Sandberg, kommunchef (§ 4-6) 
Carina Hallnor, kanslichef 

 Caj Skoglund, sekreterare 
 
Justerare:  Ylva Hansson 
 
 

§ 1 Dagordning 
Det utskickade förslaget till dagordning fastställdes. 
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§ 2 Justerare 
Ylva Hansson utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren 
 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från sammanträde 2015-03-05 som lades till handlingarna. 
 

§ 4 Överförande av kommunens enhet för sysselsättning och arbete 
(ESA) från socialförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen 
Kommunchef Anders Sandberg informerar om kommunstyrelsens beslut 2015-05-18 att 
överföra ansvaret för kommunens enhet för sysselsättning och arbete (ESA) från 
socialnämnden till kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2016. Beslutet 
överensstämmer med kommunstyrelsens AU:s beslut i ärendet, som bifogats 
handlingarna till dagens sammanträde med KRF. 
 
Av beslutet framgår bland annat att förändringen ska planeras, genomföras och följas 
upp i samråd med KRF. Sandberg konstaterar att det ankommer på förvaltningschef 
Thomas Reinholdt, arbetsmarknadsförvaltningen, att svara för att samråd sker med 
rådet. 
 

§ 5 Reglemente för rådet 
Caj Skoglund informerar om att kommunstyrelsen beslutet att fastsälla det tidigare 
redovisade förslaget till instruktion för KRF. Beslutet gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige upphäver det nuvarande reglementet för rådet. 
 
Styrelsen förslår vidare att fullmäktige beslutar att sammansättningen av rådet inte ska 
ändras under mandatperioden 2015-2018. Samtidigt föreslås fullmäktige besluta att 
utvidgningen av rådets sammansättning godkänns. Därmed kommer Synskadades 
Riksförbund respektive Attention att representeras i rådet med vardera en ledamot och 
en ersättare. Fullmäktige fattar beslut 2015-05-25. 
 

§ 6 Frågor under beredning 
Följande frågor under beredning avfördes från listan 
 Strategiska planen 
 ESA:s organisatoriska tillhörighet 
 
Frågan om lokaler för föreningarna kvarstår för bevakningen. Rådet beslutar att bjuda in 
förvaltningschef Staffan Eklund till nästa sammanträde med rådet 
 
 

§ 7 Information från styrelser och nämnder 
Följande information lämnades 
 
Socialnämnden 
 Rapporterade från socialnämndens senaste sammanträde.  

o Tack vare de åtgärder som vidtagits är den ekonomiska utvecklingen nu 
under kontroll.  
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o Den så kallade aktivitetsdagen genomförs inte under våren. Orsaken är att 
personalen är hårt belastad och inte, som angivits i media, att det skulle 
handla om att spara pengar. 

o Arbetet med upprustning och utveckling av kommunens äldreboenden pågår 
 
Utbildningsnämnden 
 Förvaltningschef Maria Lundgren har utsetts till kommunens personalchef, arbetet 

med att rekrytera en ny utbildningschef pågår 
 
Fastighetsnämnden 
 Rekrytering av lokalplanerare pågår. Ansvaret omfattar såväl kommunens egna 

lokaler som de som hyrs av andra fastighetsägare. Samtidigt pågår inventering av 
befintliga lokaler liksom en genomgång av kommunens samlade lokalbehov 

 I den strategiska planen kommer kravet på tillgänglighet till kommunens lokaler att 
få hög prioritet. En särskild kontrollpunkt kommer att införas under hösten 2016. 
Utfallet kommer att redovisas till kommunfullmäktige 

 Åsa Lindqvist påtalade dels problemet med tillgänglighet för rullstolsburna på grund 
av ojämna plattor vid gamla ingången vid Stadshuset, dels brister i rampen vid 
ingången till Norrigården, som ägs av kommunen. Anders Pettersson noterade 
frågorna och uppmanade samtidigt rådets ledamöter och ersättare att gärna 
kontakta fastighetsförvaltningen för att påtala andra brister 

 
Miljö- och byggnämnden 
 En genomgång gjordes av områden med mer omfattande markföroreningar som 

Frörenseriet, maskinverkstaden Lakaträsk, Bodens bangård, Moråsdiket, gamla 
tvätten och Bodensågen.  

 Vad gäller nedskräpade enskilda tomter kan det ibland vara svårt att utfärda 
föreläggande om åtgärder då det inte alltid går att identifiera vem som äger 
fastigheten 

 Kerstin Hübinette undrade om åtgärder är planerade för att rena Bodträsket vilket 
Kjell Larsson bekräftade även om tidsplanen inte är klar för när så ska ske 

 
Tekniska utskottet 
 Kommunens avloppsystem och vägnät har ett stort renoveringsbehov, åtgärderna 

kommer att medföra stora kostnader, en situation som gäller för många av landets 
kommuner 

 Tekniska kontoret gör sedvanlig vårstädning för att få en så attraktiv utemiljö som 
möjligt inför sommaren 

 Brister i vägbelysningen kan ibland bero på att det är oklart om det är kommunen 
eller Trafikverket. Det förs nu samtal mellan parterna för att reda upp eventuella 
oklarheter 

 Följande frågor från mötets deltagare lovade Kurt Pettersson följa upp 
o Vägbeläggning Kandidatvägen, Gurvberget; varför åtgärdas inte hela 

vägbanan samtidigt? 
o Parkeringsplatser Å-center, möjligheten att få tillfälliga P-tillstånd. Det rör sig 

om ett problem som påtalats i många år men inte fått någon lösning 
o Brister i belysningen i centrum 
o Bristande tillgänglighet för rullstorsburna på grund av ojämna kullerstenar i 

vissa delar av centrum 
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o Det är önskvärt med fler sittplatser i centrala delar av Boden 
 

§ 8 Övriga frågor 
 På fråga från Ivan Åberg angående eventuella ersättare vids sammanträde med 

arbetsutskottet konstaterades att det inte finns några hinder för att ledamot som 
inte kan delta i mötet skickar en ersättare i sitt ställe 

 
 Kvinnojourens ordförande i Boden vill komma och informera om föreningens 

verksamhet. Mötet beslutade att bjuda in organisationen till nästa möte 
 
Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden sammanträdet för avslutat 
 
 
Caj Skoglund, sekreterare 
 
 
 
Karin Eklund, ordförande 
 
 
 
Ylva Hansson, justerare 
 
 
 
 
   


