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Rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2018-04-12 
Plats och tid: Kommunstyrelsesalen kl 13.00- 15.45 
 
Närvarande: Karin Vikström Eklund 

Ivan Åberg 
  Lena Åberg 
  Kerstin Isaksson 
  Mona Johansson 
  Vasti Lindqvist 
  Bo Jakobsson 
  Lena Norrsken  
  Jan-Erik Nilsson    

Åsa Lindqvist 
Eivor Eriksson 
Margareta Pettersson 

   
Mashal Malod 
Siv Sundberg  
Ylva Hansson 
Ronny Johansson  
Kerstin Hübinette 
Hjördis Lindström 
 

Kommunföreträdare Béatrice Öman, socialnämnden 
 Gunnar Halin, överförmyndarnämnden 

Kurt Pettersson, tekniska utskottet 
 Anders Pettersson, kommunstyrelsen och fastighetsnämnden 
 
Övriga närvarande: Daniel Bergh, kommunledningskontoret 
 Mari Stoltz, kommunledningskontoret  

Lena-Marie Johansson, socialförvaltningen 
Nina Janson, socialförvaltningen 
Catharina Bergh-Tillstam, socialförvaltningen,  
Anna Nilsson, kommunledningskontoret  
Disa Kristinsdottír, räddnings- och säkerhetsförvaltningen 
    

Justerare:  Vasti Lindqvist  
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§ 1 Dagordning fastställdes 
Rådet fastställde dagordningen för mötet. 

§ 2 Justerare 
Vasti Lindqvist väljs till justerare för mötet. 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll 
Deltagande i Tillgänglighetsdatabasen 

HSO Boden har ställt en fråga om kommunens medverkan i Tillgänglighetsdatabasen, 
www.t-d.se. Tillgänglighetsdatabasen har utvecklats av Region Västra Götaland och 
innehåller uppgifter om tillgängligheten till offentliga lokaler och anläggningar.  

Anders Pettersson säger att det inte finns många lokaler i Norra Sverige inlagda i 
Tillgänglighetsdatabasen. Fastighetsnämnden har inte prioriterat arbetet att lägga in 
lokaler i databasen, utan att åtgärda de brister som finns i lokalerna. Det finns en 
handlingsplan att arbeta bort de brister som finns under en treårsperiod. När det är 
gjort kan det vara läge att redovisa lokalerna i Tillgänglighetsdatabasen.  

Hjördis Lindström frågar hur det går med gångstråk utanför Björksalen. Anders 
Pettersson säger att alla bristerna ska vara åtgärdade inom en treårsperiod. Anders 
Petersson kan inte svara på när gångstråket utanför Björksalen kommer att åtgärdas.  

Kerstin Hübinette säger att hon har en hörselnedsättning och kan inte använda 
Björksalen när de ska ha konferenser och utbildningsdagar. Anders Pettersson säger att 
det är på gång ett ganska omfattande ombyggnadsarbete i Björksalen där tekniken ska 
ses över. Förhoppningsvis kommer hörslingorna att rättas till i det arbetet. 

Hörselslingor på äldreboendet 

Beatrice Öman har ingen ytterligare information att lämna i frågan om hörselslingornas 
funktion på äldreboendena i Boden.  

Kerstin Isaksson säger att det är viktigt att det finns kontroll av slingor i hela 
kommunen. SDR får utbildning via distriktet.  

Kerstin Hübinette påpekar att hon skulle jobba Saltsjöbadens äldreboende en sommar. 
Där fanns inga hörselslingor. Efter att man installerade hörslingor kunde de äldre ha på 
tv:n på lägre volym vilket gav en bättre atmosfär för de som arbetade där.  

Dialogmöte om grundskoleutredningen (Margareta Pettersson) 

Margareta Pettersson säger att hon var på dialogmöte om grundskolan. Hon fick veta att 
Pusslet som finns på Erikslund skulle flyttas till Särskolan som nu är på 
Prästholmsskolan. Särskolans årskurs 1-6 blir kvar på Prästholmsskolan. År 7-9 
kommer att flytta till en ny skola som ska byggas ihop med Björknäsgymnasiet. Det 
kommer att bli en ny 1-6-skola i Stureskolans lokaler.  

Vasti Lindqvist undrar hur långt borta i tiden det här ligger. Margareta Pettersson säger 
att Centrumskolan är på planeringsstadiet.  

Anders Pettersson har fått en kort föredragning om grundskoleutredning. Det är mycket 
logistik som måste klaras ut med ersättningslokaler mm. Det är en lång process.  
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Möte inför strategisk plan (Ivan Åberg) 

Ivan Åberg var med på ett dialogmöte i mars med Rådet för funktionsnedsatta samt 
övriga råd i kommunen inför den strategiska planen.  

Ivan har gjort ett utskick till rådets föreningar med förslag till synpunkter till 
kommunen.  

Hjördis Lindström säger att SRF har gjort en skrivning om syn- och hörselinstruktör. 
Hjördis föreslår att det gäller enligt FN-konventionen om mänskliga rättigheter för 
människor med funktionsnedsättning. 

Rådet beslutar att ställa sig bakom HSO:s skrivelse med Hjördis Lindströms tillägg.  

§ 4 Möjlighet för KRF att granska det nya omsorgsboendets 
utformning, Nina Janson 
Nina Janson säger att de har haft samverkan med personalen angående det nya 
omsorgsboendets utformning. De har träffat föreningarna två gånger och tagit del om 
önskemål. Nina Janson kommer nu att bjuda in till ytterligare träff. Nina Janson vill 
återkomma till hösten.  

Ivan Åberg ville ha information om nya äldreboendet. Det bestäms att sekreteraren ser 
över möjligheten att bjuda in företagen bakom det nya äldreboenden för att ge 
information till rådet.  

§ 5 Vilket stöd erbjuder kommunen till personer med 
funktionsnedsättning som får svårigheter att klara sin ekonomi? 
Catarina Bergh-Tillstam från socialförvaltningen och Daniel Bergh från 
kommunledningskontoret pratar om vilket stöd kommunen kan erbjuda till personer 
som får svårigheter att sköta sin ekonomi. Kommunen erbjuder till exempel budget- och 
skuldrådgivning och den servicen kan nyttjas av kommunens samtliga medborgare. 
Inom socialtjänsten finns förmedling som man kan få hjälp med under vissa 
omständigheter och det handlar om att exempelvis få hjälp att betala räkningar. 
Socialtjänsten kan ta hand om inkomst och betala räkningar för en persons räkningar.  
 
Hjördis Lindströms lyfter problemet att personer med grava synnedsättningar eller som 
helt saknar syn kommer i kläm när det gäller att få praktisk hjälp med att sköta sin 
ekonomi. Om anhöriga inte finns så är man ensam och man har behov av andra ögon 
som hjälper i vardagen.  
 
Hjördis Lindström informerar att SRF har utformat en skrivelse till socialdepartementet 
angående synskadades problem att få stöd i vardagen och där de kräver att detta 
problem ska lösas. Hon erbjuder sig att skicka skrivelsen för kännedom till kommunen 
och önskar även att bifoga skrivelsen från SRF i skrivelsen till den strategiska planen 
från HSO.  
 
Rådet beslutar att skrivelsen bifogas till HSO: s skrivelse till den strategiska planen.  
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§ 6 Krisberedskap för personer i eget boende för personer som inte 
har insatser inom socialförvaltningen 
Säkerhetssamordnaren Disa Kristinsdottir berättar om olika händelser som kan inträffa. 
Kommunen ska ha en generell krisförmåga för olika typer av händelser. Den viktigaste 
beståndsdelen är den enskildes krisberedskap. Kommunen kommer att fullt upp med 
sin egen krisberedskap och att hjälpa dem som ha störst behov av hjälp och som har 
insatser från kommunen. 

Kommunen har det övergripande ansvaret vid en krissituation för samhällsviktiga 
funktioner som skola, väg- och vattennät och elförsörjning. Kommunen har också ett 
ansvar för alla medborgare inom sitt geografiska område. Kommunen samverkar med 
landsting, länsstyrelse, polis, frivilligorganisationer och privata aktörer. Kommunen 
måste först och främst ta hand om de som är mest sårbara och samordna krisarbetet.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har som inriktning att alla ska 
kunna klara sig i 72 timmar. Det viktigaste är att ha en mental förberedelse genom att 
göra en analys av sin livssituation. Man kan ha en krislåda hemma. 

I en krislåda kan ingå mat som klarar rumstemperatur, campingkök och bränsle och 
vattendunkar. Radio som drivs av batterier, vev eller solceller. Telefonlista med viktiga 
nummer. Varma kläder, filtar att täta med och sovsäck. Stearin/värmeljus och 
tändstickor. Element/värmare som drivs av fotogen. Ficklampa som drivs av batterier, 
vev och solceller.  

Hygienartiklar exempelvis solceller och toapapper. Husapotek, exempelvis bandage, 
plåster, pincett och sårtvätt, mediciner. Kontanter. Extra batterier.  

Ronny Johansson säger att han bor nära en älv och undrar vad som händer om det blir 
översvämning. Vart ska alla människor åka? Disa Kristinsdottir säger att det finns en 
dammhaveriplan. Om en damm brister kommer det ingen stor flodvåg, utan man har ett 
antal timmar på sig innan vattnet når sin höjdpunkt. Kommunens medborgarservice 
kommer att ha öppet dygnet runt. Kommunen uppmanar människor som behöver hjälp 
att höra av sig.  

Margareta Pettersson säger att synskadade kanske inte har insatser från socialtjänsten. 
Hur gör man om man är ensamstående? Disa Kristinsdottir säger att man kan höra av sig 
till kommunens växelnummer. Margareta Pettersson frågar om man kan anmäla sig att 
man finns i förväg? Disa Kristinsdottir tror att det kan vara svårt att upprätthålla 
register utan att det är bättre att höra av sig om det händer något. 

Ivan Åberg säger att han inte tror att växeln inte kommer att hålla öppet 24 timmar om 
dygnet. Disa Kristinsdottir säger att kommunen har reservkraft som klarar sig i flera 
timmar och det finns reservkraft i Stadshuset. Personalen i Medborgarservice vet om att 
de har uppgifter i kris.  

Ivan Åberg säger att det var strömavbrott på Sunderby sjukhus för någon vecka sen och 
då startade inte reservkraften.  

Karin Vikström Eklund frågar om det finns information om hur man ska tänka för dem 
som inte hör eller ser. Disa Kristinsdottir säger att MSB har gjort flera podcasts, 
radioavsnitt som är inspelade och som beskriver hur man kan göra. Det kommer att 
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komma ut en nyutgåva av Om kriget kommer i maj. Det kommer att komma en 
talversion och kommer på flera olika språk.  

Margareta Pettersson säger att räddningstjänstens folder på hemsidan inte var 
tillgänglig för synskadade efter som det var en bild -pdf. 

Bo Jakobsson säger att man inte kan utgå från att mobiltelefoner inte fungerar i kris. 
Strömmen till mobiltelefonbaserna kan försvinna efter ett par timmar.  
§ 7 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledningen 
Anders Pettersson säger att fullmäktige godkände kommunens årsredovisning i 
måndags. Kommunen hade ett överskott på 44 miljoner kronor.  
 
Kommunen har samtidigt börjat titta framåt på strategisk plan för kommande år 2019-
2021. Kommunen har en ny styrmodell där man har minskat tolv utvecklingsområden 
till fyra fokusområden. Inom dessa områden ska man formulera målsättningar för de 
kommunala verksamheterna. Nämnderna ska sedan ta fram framgångsfaktorer. Hur ska 
vi nå de målsättningar som kommunfullmäktige har lagt fast? Vilka aktiviteter fordras 
för att nå framgångarna?  Strategisk plan och budget beslutas av fullmäktige den 18 juni.  
 
Ivan Åberg frågar om den nya ledningen kommer att vara tvingad att följa den nya 
strategiska planen. Anders Pettersson säger att det kan bli så att den nya majoriteten 
kan göra ett omtag i den strategiska planen när de har tillträtt efter valet. 
 
Karin Vikström Eklund frågar om det inte är så att politiken är enig om att föra Boden 
framåt och att det inte borde bli så stora förändringar. Anders Pettersson säger att det 
kan komma förslag till förändringar under ett valår.  
 
Kerstin Hübinette säger att deras förening har varit delaktig i att ta fram en Strategi för 
psykisk ohälsa och en handlingsplan för psykisk ohälsa. Det har varit svårt att få 
kommunerna att följa strategin och handlingsplanen.  
 
Karin Vikström Eklund säger att Marcus Bideke kommer att prata om psykisk ohälsa 
bland äldre vid nästa sammanträde.  
 
Anders Pettersson säger att ett av fokusområde är det man kallar för social hållbarhet. I 
det finns många begrepp att fundera över, bland annat frågar om hälsa och ohälsa.  
 
Socialnämnden  
Beatrice Öman säger att Funktionshinderbanan har skickat en skrivelse till 
socialnämndens ordförande att de ska göra praktik på gruppboende senast under 
september. Det kommer Beatrice Öman och kanske någon ytterligare från nämnden att 
göra. Man ska göra en inspelning och berätta hur det är och rapportera in vad man 
tyckte och hur det var.  
 
Edestrands äldreboende har fått utrymma på grund av risk för takras, men det gick bra.  
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Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn på Lungkliniken och har gett klartecken till att 
socialförvaltningen kan använda Lungkliniken som korttidsboende under en 
övergångsperiod till juli månad inför öppnandet av Älvstrands nya avdelningar. Det 
finns ingen avsikt att använda Lungkliniken på lång sikt. Meningen är att den ska byggas 
om. 
 
Vasti Lindqvist frågar om det finns någon plan för Erikslunds vårdcentral. Kan det bli ett 
äldreboende? Beatrice Öman säger att socialnämnden har en inriktning i 
äldreboendeutredningen att det ska vara en sammanhållen demensvård på Erikslund. 
Det är en förhandlingsfråga om den före detta hälsocentralen kan nyttjas av kommunen.  
 
Ivan Åberg undrar om det finns personal till korttidsplatserna på gamla Lungkliniken. 
Beatrice Öman säger att avsikten är att de som ska jobba i Harads erbjuds att börja 
tidigare.  
 
Det nya äldreboendet. Beatrice Öman föreslår att rådet bjuder in en representant från 
företaget Norlandia. 

Socialnämnden har begärt att fullmäktige att godta SKL:s rekommendationer om 
digitalisering. Rekommendationen är att få ett godkännande av kommunfullmäktige. På 
socialnämnden på tisdag kommer nämnden att besluta om en handlingsplan för 
digitalisering. Frågor som kan digitaliseras: Beställa livsmedel med stöd av teknik, kan 
användas av hemtjänsten, vård av stöd. Robotkatter, ansöka om stöd, läsa 
patientjournal. Boka och avboka tid hos handläggare. Mobil dokumentation i hälso- och 
sjukvården. Digital signering. Elektronisk medicinutdelning.  

Kerstin Hübinette säger att landstinget gjort en undersökning med intervjuer bland de 
boende på äldreboende. Flera tyckte att timmen som kallades egen tid var det viktigaste 
för dem. De boende tog fram sina gamla fotoalbum och pratade om minnen från förr. 
 
Beatrice Öman säger att den nya styrmodellen baseras på tillitsstyrning. Politiken ska 
sägas vad som ska göras och de som kan verksamheten ska sägas hur det kan göras på 
bästa sätt. Egen tid är en hur-fråga. Politiken ska säga att de äldre inte ska känna sig 
ensamma.  
 
Fastighetsnämnden 
Anders Pettersson säger att nämnden hade beredning igår. Den ordinarie 
snöskottningen vid broar och entréer har blivit 50 % dyrare än normalt. Förvaltningen 
har skottat tak för 3-4 miljoner kronor. Det kan också bli skador på taken när man 
skottar, så man vet inte vad slutnotan blir. De kommunala fastigheterna har klarat sig 
bra från brister i tak.  
 
I övrigt pågår mycket arbete med att projektera vad som ska byggas. Det ska bli ett 
förfrågningsunderlag för de nya gruppbostäderna. Det fysiska bygget ska vara igång 
under senhösten. Det pågår projektering av två förskolor. Barngrupperna ska minskas 
från 17 till 15 platser, vilket gör att det behövs fler förskoleavdelningar. 



 7 

Sen drar det stora underhållspaketet igång i sommar, med målning och underhåll som 
måste göras när det barmark. 
 
Tekniska utskottet 
Kurt Pettersson frågar rådet hur de tycker att tekniska förvaltningen har klarat vintern i 
fråga om framkomlighet på vägar och gator. Hjördis Lindström säger att det har fungerat 
väldigt bra, åtminstone i stan.  
 
Jan-Erik Nilsson säger att plogningen inte har fungerat så bra i villaområdena med 
smalare vägar. Det fungerar dåligt med borttagning av plogkarmen vid sopstationen vid 
Gruvberget. Kurt Pettersson säger att förvaltningen ska ha tagit med den plogningen i 
samband med upphandlingen av plogningen.  
 
Vasti Lindqvist tycker att det har fungerat bra i stan. Det har varit otroliga snömängder 
vilket har gjort vägarna smala i villaområdena.  
 
Kurt Pettersson säger att prioriteringen är att hålla rent i de centrala delarna. Sen 
kommer ytterområdena efter hand.  
 
Åsa Lindqvist säger att parkeringen vid Prästholmsskolan har stora vattensamlingar. 
Kurt Pettersson säger att man nu försöker öppna frysta brunnar för att få igång 
avrinningen.  
 
Kurt Pettersson frågar hur rådet upplever bemötandet vid förvaltningen. Mycket bra 
säger Hjördis Lindström.  
 
Karin Vikström Eklund säger att det kommer att bli otroliga hål och mycket vatten nu 
när snön smälter. Kurt Pettersson säger att den här vintern varit exceptionell.  
  
Överförmyndarnämnden  
Gunnar Halin tycker att politiker i hela kommunen skulle anta utmaningen att bli bästa 
LSS-kommun som Botkyrka kommun har blivit.  
 
Överförmyndarnämnden granskar mycket årsräkningar. För 2017 nämnden klarat 
budgeten och de mål som var uppsatta. Däremot blir det svårare för 2018 och 2019 
gällande budgeten. Där förs en dialog i budgetdiskussionerna.  
 
Antalet ensamkommande barn minskar. För närvarande finns 49 pojkar. 
Migrationsverket skriver upp mångas ålder i samband med beslut om uppehållstillstånd. 
 
Den 2-3 maj är det länsträff för överförmyndarna i Arjeplog.  
 
Jan-Erik Nilsson har läst i tidningen om en kvinna som hade svindlat sex 
funktionshindrade. Gunnar Halin säger att det inte var i Boden, utan i Luleå. 
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§ 8 Övriga frågor  
Mashal Malod säger att han tidigare har lämnat en fråga om anpassat fiske vid 
Börstningen. Rådet tar med frågan till nästa möte.  

Anders Pettersson säger att han som bygginspektör har beviljat ett bygglov om 
ombyggnation om anläggningen där det skulle ingå kastplatser för funktionsnedsatta. De 
skulle söka pengar från olika håll. 

Hjördis Lindström säger att det går en gångstig på Sanden längs ån parallellt med 
Engelbrektsgatan. Åpromenanden fortsätter mot Sveavägen. Den sista kilometern är 
otillgänglig och det är mycket knöligt att gå där. Hon har hört att promenaden skulle 
göras om så att den blir mer tillgänglig. Hur har det gått? Frågan tas med till nästa möte.  

Kerstin Hübinette säger att Funktionsrätt Sverige har tagit med flera förbund. De har 50 
personer som arbetar inom arbetsgruppen LSS. Föreningen ger enorma berättelser och 
dokumentation om varje detalj i lagen. På måndag ska Funktionsrätt Sverige har möte 
med riksdagsledamöter.  

Kerstin Hübinette säger att regeringens utredning om LSS ska vara klar i slutet av 
oktober. Funktionsrätt Sverige har målsättningen att LSS ska bli en valfråga. Man 
förbereder partiledarutfrågningar om hur partierna ser på LSS-frågorna.  

FUB:s rapport är klar och den heter 500 röster om LSS.  

Kerstin Hübinette säger slutligen att Funktionsrätt Sverige har en stor internationell 
konferens den 17 april. Den ska svara på om Sverige kränker rätten till ett självständigt 
liv.  

 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
Vasti Lindqvist, justerare 
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