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Kommunala rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2016-12-08 
Plats och tid: Stadshuset, nämndsalen kl 13.00-16.20 
 
Beslutande: Karin Vikström Eklund, ordförande  

Ylva Hansson HSO  
Lena Åberg HSO  
Kerstin Isaksson HSO 
Elof Bäcklund HSO 
 Mona Johansson HSO  
Vasti Lindqvist HSO 
Bo Jakobsson HSO  
 Kent Barkestedt HSO  
Jan-Erik Nilsson HSO 
 Siv Sundberg DHR 
Margareta Pettersson SRF   

Ersättare  
Britta Ledin HSO 
Ronny Johansson HSO 
Kerstin Hübinette HSO 
Hjördis Lindström SRF 

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 
  Johan Johansson, utbildningsnämnden  

Kurt Pettersson, tekniska utskottet 
Anders Pettersson, fastighetsnämnden och kommunstyrelsen  
Gunnar Halin, överförmyndarnämnden  

 
Övriga närvarande: Daniel Bergh, sekreterare 
 Lena-Marie Johansson, socialinformatör/anhörigkonsulent 
 Conny Bergvall, fastighetsförvaltningen och Niklas Granljung, a 

och d Arkitektbyrå 
 Robert Näslund och Maria Kristoffersson, tekn. Förvaltningen 
 Mats Andersson, arbetsmarknadsförvaltningen 
 Staffan Eklund, kultur-, ungdoms- och fritidsförvaltningen 

Staffan Larsson, Bodens handikappidrottsförening 
  
Justerare:  Jan-Erik Nilsson  
 

§ 1 Justerare 
Jan-Erik Nilsson utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren. 
Rådet godkänner dagordningen, med tillägg av en övrig fråga från Kerstin Hübinette om  
brukarombudsman och handlingsplan för brukarsamverkan. 
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§ 2 Genomgång av föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från sammanträde 2016-10-08 som lades till handlingarna. 
 
I protokollet finns skrivet vilka som valdes till arbetsgruppen för svenska som 
andraspråk inom socialförvaltningen. Rätt ska vara att Åsa Lindqvist valdes, men 
däremot inte Peter Ingelund som inte är medlem i Rådet för funktionsnedsatta. 
 
I protokollet från oktober finns en felskrivning av rådets namn. Det står KRD i stället för 
KRF. 
 

§ 3 Handlingsplan för tillgänglighetsinventering, Conny Bergvall 
fastighetsförvaltningen och Niklas Granljung, a och d Arkitektbyrå 
Fastighetschefen Conny Bergvall redovisar tillgänglighetsinventeringen av kommunens 
lokaler. Man har kartlagt enkelt avhjälpta hinder i ytor dit allmänheten har tillträde 
enligt Boverkets metod som kallas HIN 3.  
 
Fastighetsnämnden har föreslagit fullmäktige att fastställa rapporten och ge  
förvaltningen i uppdrag att göra en kostnadsinventering och handlingsplan.  
 
Ett relativt stort antal hinder har hittats på varje byggnad. De flesta är enkelt avhjälpta 
och ska undanröjas. I rapporten finns noterat till varje byggnad vilka hinder som hittats 
tillsammans med kartor över fastigheterna och fotografier. Den totala 
entreprenadkostnaden för att åtgärda alla hinder är 7,8 miljoner kronor, vilket innebär 
en snittkostnad per objekt på 120 000 kronor. Det som är blåmarkerat i rapporten är så 
kallade BBR-krav som inte kräver åtgärd enligt HIN3. 
 
Underlaget skickas på remiss till Rådet för funktionsnedsatta, kfu-förvaltningen och 
utbildningsförvaltningen. Om rådet vill få del av bilder och kartor så kan 
fastighetsförvaltningen tillhandahålla dem på en usb-sticka. En handlingsplan upprättas 
utifrån inkomna svar och beslutas av fastighetsnämnden under första kvartalet 2017. 
Slutliga åtgärder beslutas i dialog med berörda verksamheter innan åtgärderna utförs. 
Några åtgärder kan utföras på ett enklare sätt efter en genomgång med verksamheten. 
 
Kerstin Hübinette frågar om det har ingått att undersöka hur teleslingorna fungerar för 
dem som har hörselnedsättning. Svaret är att man har undersökt om hörselslingorna 
finns och om det är skyltat, däremot inte funktionen hos hörselslingorna. Kerstin 
Hübinette säger att syn- och hörselcentralen har tekniker som förbättrar hörselslingor.  
 
Hjördis Lindström säger att det borde vara kontroll av hörselslingor, minst en helst två 
gånger om året.  
 
Lena-Marie Johansson säger att det största problemet med hörslingor är att folk inte 
pratar i mikrofonen. I kommunstyrelsesalen fungerar mikrofoner och hörselslingorna 
dåligt. 
 
Conny Bergvall säger att det är verksamheterna som har ansvar för den utrustning som 
finns i lokalerna. Det här kan tas upp som en remissynpunkt från föreningarna. 
Ordföranden säger att rådet vill att ansvaret för hörselslingornas funktion tas upp i 
kommunen.  



 3 

§ 4 Studiebesök vid tekniska förvaltningen 
Robert Näslund säger att rådet/föreningarna är välkomna till studiebesök hos tekniska 
förvaltningens verksamheter. Det är möjligt att göra studiebesök i alla verksamheter 
förutom vattenverket.  
 
Robert Näslund skickar förslag till objekt till sekreteraren.  
 

§ 5 Ledstråksinventering för synskadade 
Maria Kristoffersson, enhetschef vid gata/parkavdelningen vid tekniska förvaltningen, 
berättar om den inventering av ledstråk för synskadade som har gjorts efter 
ombyggnationen av centrum. Trafikenheten har varit ute med två personer från 
Synskadades riksförbund och inventerat stråken.  
 
Det finns plattor med vita kontrastmarkeringar som visar var stråken går. Plattor med 
knoppar sitter i anslutning till övergångsställen med mera. Taktila plattor (vågiga 
plattor) är för att man ska kunna med käppen var man ska gå. Om det blir helt släta vita 
plattor kan man välja att gå åt olika håll. När man väl har gjort valet fortsätter de taktila 
plattorna.  
 
I kommunen finns 26 stycken så kallade pollare. Det är ett problem att bilister kör på 
pollarna. Pollarna kostar 15 000 kronor styck. Pollare med ljud kostar 22 000 kronor 
styck. Pollarna har 12-14 veckors leveranstid. Maria Kristoffersson säger att man tittar 
på ett annat fundament som rör på sig om någon kör på pollaren.  
 
Margareta Pettersson säger att det är många som inte vet vad pollarna är. Pollarna 
fungerar bra. Ledstråken i stan har blivit mycket bättre. 
 
Maria Kristoffersson säger att det är problem med att de taktila kartorna på pollarna 
lossnar. Taktila kartor visar synskadade hur vägen ser ut. Kartorna finns även vid 
ljusreglerade övergångsställen. Hjördis Lindström säger att det inte går att känna 
kartorna när det är snö på dem. Maria Kristoffersson återkommer om den frågan. 
 
Maria Kristoffersson säger vidare att en komplettering med ledstråk som krävs är 
ingången till Stadshuset. 
 
 Jan-Erik Nilsson frågar om det finns fyrkantiga pollare. Maria Kristoffersson svarar att 
de beställs från Danmark. Utbudet är inte så stort. Hjördis L säger att det finns företag i 
Sverige som också tillverkar pollare.  

 
§6 Parkering med tillstånd för rörelsehindrad på gångfartsområde 
Maria Kristoffersson berättar att motorfordon får köras på gångfartsområde. 
Hastigheten ska vara i gångfart. Ingen parkering är tillåten, annat än på markerad plats, 
inte heller med parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Gående har alltid företräde. 
 
På en gågata är motorfordon inte tillåtna, med vissa undantag. Här får man parkera i 
högst tre timmar med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
  
På gatumark finns också särskilda regler för parkering om man har parkeringstillstånd.  
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Lena Åberg frågar om man parkera mot Ungdomens hus mot husväggen. Maria 
Kristoffersson säger att det är tomtmark och man får fråga fastighetsförvaltningen.  
 
Hjördis Lindström säger att det är svårt att hitta en plats där man kan släppa av någon 
utanför Stadshuset. Maria Kristoffersson säger att man får stanna på gatan för att släppa 
av någon och även för att ledsaga någon till entrén på Stadshuset.  
 
Jan-Erik Nilsson har undrat varför man tar bort trottoarer i villaområden som är bra 
markeringar för ledstråk för synskadade. Maria Kristoffersson säger att den som har 
enskilda ärenden gärna får kontakta tekniska förvaltningen.  
 

§7 Skrivelse om åtgärder på Björknäsområdet samt frågan om 
ersättningslokaler för Ungdomens hus  
Staffan Eklund, förvaltningschef vid kultur-, fritids och ungdomsförvaltningen säger att  
de synpunkter om åtgärder på Björknäsområdet som DHR har föreslagit har framförts 
till fastighetsförvaltningen. Fastighetsnämndens ordförande Anders Pettersson tar med 
sig den frågan och återkommer.  
 
Staffan Eklund säger vidare om ersättningslokaler för föreningarna som nu hyr lokaler 
på Ungdomens hus att det pågår en process för att använda kommunens lokaler på ett så 
bra sätt som möjligt. Kommunen kommer att erbjuda HSO en ersättningslokal i stället 
för Ungdomens hus. Före utgången av februari 2017 kommer det att finnas ett svar på 
hur det kommer att bli.  Det kan också bli att Centralskolan används till något annat. 
Kommunen tittar på två andra lokaler. 
 
Ylva Hansson tar upp att det också är en fråga om vad hyran för lokalerna blir.  
 
Staffan Eklund säger att föreningarna har rätt att ansöka om bidrag till aktivitetslokaler. 
Bidraget är avhängigt av hur många som ansöker. Det finns ingen förening som inte 
betalar för att man har ett administrativt kontor i kommunens lokaler. Undantaget är 
Bodens Ridklubb som får betalt av kommunen för att drifta ridklubben. Det finns lokaler 
i kommunen som man inte behöver betala för och som inte används så mycket, till 
exempel pelarsalen i Björknäsgymnasiet och samlingslokalen vid Å-center. På kfu-
förvaltningens hemsida finns vilka regler som gäller kring hyresbidrag och vad det 
kostar att hyra olika aktivitetslokaler.  
 
Anders Pettersson säger att regelverket kring hyresbidrag är ett tydligt incitament till 
föreningarna att samverka kring lokaler. 
 

§ 8 Sammanträdesplan för andra halvåret 2017 och första halvåret 
2018 
Rådet fastställer kansliets förslag till sammanträdesdagar för rådet under andra halvåret 
2017 och första halvåret 2018. Samtliga möten är på torsdagar och börjar kl 13.00. 
5 oktober 2017  
7 december 2017 
8 februari 2018 
12 april 2018  
7 juni 2018 
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§ 9 Information från arbetsmarknadsförvaltningen om 
funktionsnedsattas möjligheter på arbetsmarknaden 
Mats Andersson, enhetschef vid arbetsmarknadsförvaltningen, berättar om kommunens 
arbete för att skapa arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. 
Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att lämna ett förslag till riktlinjer till politiken 
för att kraftsamla för  ungdomar med funktionsnedsättning. Det blir frågan om feriejobb 
för 16-åringar och även att utöka ferieperioderna till andra perioder än sommaren. 
Ungdomar med speciella behov kommer om de har beslut från socialförvaltningen att ha  
ha förtur till feriejobb.  
 
Kerstin Hübinette säger att Föreningen för autism/Asperger har en hjälplinje dit man 
kan vända sig. De får ofta frågor från neuropsykiatrisk funktionsnedsatta utan 
sysselsättning. Vart ska föreningen hänvisa de personerna? På andra håll finns 
samordningsförbund där funktionsnedsatta kan tala om vilka intressen de har och 
tycker om  att arbeta med. 
 
Mats Andersson säger att det finns ett förbättringsområde när det gäller att samverka 
med anhörigföreningarna, till exempel att hålla återkommande samverkansmöten. 
Frågan om samverkan med föreningar kan lyftas på ett möte som sker i närtid. 
 
Mats Andersson säger vidare att det sker samverkan med arbetsförmedling, socialtjänst 
och gymnasisekolan. Man har under året jobbet aktivt med ungdomar som har hoppat 
av gymnasiet. Ofta finns en problematik med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 
missbruk eller sociala skäl. Erfarenheterna av att samverka i en instans som jobbar 
övergripande inom kommunen kommer man att ta med sig för att arbeta med alla 
målgrupper. Målet är att alla ska komma ut i arbete, sysselsättning eller studier.   
 
Målet med arbetet är att skapa en väg in för alla kommunmedborgare. Det finns ett 
rekryteringsbehov och då måste alla människor vara tillgängliga. Kommunen ska också 
arbeta för att företag som kommunen upphandlar från ska ta ett ansvar när det gäller 
funktionsnedsatta.  
 
Ylva Hansson säger att det är bra med den nya riktlinjerna som är på gång.  
 
Kurt Pettersson berättar att han under förmiddagen varit en träff med länsstyrelsen och 
Arbetsförmedlingen. Det visade sig att Boden har gjort en jättesatsning för att få ner 
ungdomsarbetslösheten. Förklaringen som gavs var samarbetet mellan 
arbetsförmedlingen, gymnasiet och socialtjänsten mm.  
 
Beatrice Öman säger att många utlandsfödda har hög utbildning vilket gör det svårare 
att placera dem. Även för funktionsnedsatta handlar det inte bara om att skapa ”enkla 
jobb”. 
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§ 10 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledningen, Anders Pettersson 
Anders Petterson säger att Boden är en attraktiv bostadsort om man ser till tomtsläppen 
som är gjorda. 22 tomter bokades på två minuter. Kommunledningen undrar hur många 
som vill ha en tomt och som blev utan för att vet om kommunen snabbt måste ta fram 
nya tomter och i så fall hur många. Intresset är stort att etablera sig i området mellan 
Boden och Luleå.  
 
Kommunen hoppas att det ska komma igång bygge av flerbostadshus i centrala stan. 
Flera projekt är nära att komma igång, t ex tomten från Lundagårdsskolan och 
parkeringen bredvid Stadshuset. Behovet av centrala trygghetsboenden är stort. 
 
Arbetet med den kommunala översiktsplanen pågår. Den har varit på utställning under 
en period. Man håller på att bearbeta alla synpunkterna. Det kommer ytterligare en 
utställning av planen. Det är viktigt att få in så mycket synpunkter som vanligt.  
 
När kommunen blir 30 000 invånare krävs arbetstillfällen. Då är det viktigt att ha ett 
tillväxtprogram. Kommunen håller på att ta fram ett tillväxtprogram.  
 
Socialnämnden, Béatrice Öman 
Revisionen har varit hos socialnämnden och tycker att nämnden gör ett bra jobb. Det 
kommer ett beslut på nämnden om att återuppta verksamheten på Fagerbacken som 
vilat under 2016 eftersom det inte gick att rekrytera en ny föreståndare.  
 
Beslut har fattats om nyckelfri hemtjänst. Effekten där det har använts på andra håll har 
varit positiv.  
 
Utbildningsnämnden, Johan Johansson 
Utbildningsnämnden ser att fram till 2025 kommer en stor del av personalen att gå i 
pension. Man ser om det går att få in personal som kan göra uppgifter som inte kräver 
att de är pedagoger. 
 
Mycket planering om lokaler pågår på grund av vad som händer när kommunen får fler 
invånare, t ex i Sävast.  
 
Johan Johansson säger vidare att Boden finns bland de högsta 25 procenten bland skolor 
i Sverige i Eu:s Pisa-undersökning. 
 
Fastighetsnämnden, Anders Pettersson 
Fastighetsnämnden kommer att behandla handlingsplanen efter 
tillgänglighetsinventeringen under våren 2017. 
 
Nämnden håller också på med en energiinventering. Förhoppningen att kunna föra över 
medel till underhåll av fastigheter.  
 
Arbetet har påbörjats för att reparera fasader och utemiljöer kring 
kommunfullmäktigesalen i Stadshuset. När det arbetet är klart kommer man att 
iordningställa utrymmet utanför entrén. Trappor kommer att tas bort och man kommer 
att sätta dit ändamålsenliga ramper. 
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Tekniska utskottet, Kurt Pettersson 
Kurt Pettersson kommer att arbeta för att kommunen kommer att se sig omkring för att 
få igång sociala företag.  
 
Kurt Pettersson säger vidare att tekniska förvaltningen har hamnat femte eller sjätte 
plats i Hela Sverige i en undersökning av hur medborgarna ser på förvaltningen. 
  
Överförmyndarnämnden, Gunnar Halin 
Överförmyndarnämnden kommer i nästa vecka att fatta beslut om vilken kontroll som 
ska göras av lämpligheten hos personen som ska förordnas som god man och förvaltare. 
Kommunrevisionen har gjort en revision och var nöjd. De lyfte frågan att 
överförmyndaren bör ha en rutin för när man kontrollerar hur huvudmännen får del av 
det som gode man eller förvaltare köper in.  
 
Länsstyrelsen har gett beröm vid sin tillsyn av överförmyndarnämnden.  
 
Karin Eklund frågar om behovet av gode män för ensamkommande barn och för vanliga 
uppdrag. Gunnar Halin svarar att det alltid finns behov av nya gode män.  
 
Kerstin Isaksson frågar vad som händer om en förvaltare inte lämnar 
årsräkning/sluträkning och en  annan förvaltare tar över. Gunnar Halin svarar att 
nämnden kan förelägga förvaltaren vid vite att lämna in redovisningen. 
 
Kerstin Hübinette säger att det går att få pengar från Allmänna Arvsfonden för att 
undervisa rättsväsendet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningen. Kan man 
informera gode män och förvaltare om autismspecifik kunskap? 
 

§7 Övriga frågor 
Karin Eklund: Konferens om patient- och brukarmedverkan 
Karin Eklund berättar om en konferens om patient- och brukarmedverkan. Resurser 
används mer effektivt om man utgår från patientens faktiska behov än om personalen 
ska tolka vad patienten vill. Bodens kommun berättade om sitt brukarråd. Man pratade 
om även om brukarrevisionen LEVA, där ingen personal får vara med. Den som vill ha 
del av anteckningarna från konferensen kan få dem från Karin. 
 
Kerstin Hübinette säger att det finns en handlingsplan för Patient- och brukar-
medverkan i Norrbottens län för landstinget och länets kommuner. Man väntar på beslut 
i Region Norrbotten den 14 januari 2017. Handlinsplanen ska sen implementeras i 
kommunernas och landstingets verksamheter. I vissa landsting har man anställt en 
brukarombudsman anställd för att hjälpa föreningar och organisationer på ett bra sätt.  
 
Lena-Marie Johansson att säger Marcus Bideke på utvecklingsenheten vid 
socialförvaltningen har haft utbildning med personalen på särskilda boenden i 
studiecirkeln ”Det här är mitt hem”. 
 
Bo Jakobsson säger att Förbundet för Autism/Aspberger har tagit fram en webbaserad 
kurs som finns på webbadressen e-autism.se 
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 Sms-information viktig samhällsinformation 
Margereta Pettersson säger att det bra med en sms-tjänst för viktig samhällsinformation 
för till exempel synskadade som inte har tillgång till app-funktioner i mobiltelefoner. 
Luleå och Skellefteå har funktioner där man skickar ut sms. Man kan redan få 
information om planerade avbrott i el och vatten. Margareta Pettersson har pratat med 
Maria Kristoffersson vid tekniska förvaltningen om planerade vägarbeten. Margareta 
undrar om det går att få in även andra händelser, som till exempel att bussarna ställs in. 
Frågan tas upp igen på nästa möte. 
 
Hör- och syncentralens utbildning av personal i kommunerna som ska stödja 
personalen i socialtjänsten 
Lena-Marie Johansson säger att funktionshinder är individuella, vilket gör det är svårt 
att ha en utbildning för all personal. Den brukare som har funktionsnedsättning kan 
begära utbildning till sin personal. Generella utbildningar kan begäras av 
socialförvaltningens enheter. 
 
Hjördis Lindström säger att frågan har stötts i Länshandikapprådet. Kommunen ska i 
samordnande individuella planer ta ett större ansvar när det gäller rehabilitering. 
Synskadade behöver hjälp till självhjälp. Beatrice Öman tar med sig den här frågan till 
nästa möte.  
 
Kerstin Isaksson säger att hon är hörselskadad och vill ha hjälp om hon skulle flytta in 
till ett särskilt boende. När hon arbetade på äldreboende kom hörcentralen och höll i 
utbildning för personalen. Den möjligheten finns inte längre.  
 
Var finns kommunens lokaler idag? 
Anders Pettersson säger att den som undrar var kommunens lokaler finns kan vända sig 
till kommunens växel.  

Önskemål om synpunkter till arbetsgrupp för LSS-arbete 
Kerstin Hübinette säger att LSS tillkom för 21 år sen. Regeringen har i regleringsbrev till 
Försäkringskassan skrivit att Försäkringskassan ska dra ner på vissa saker, t ex 
assistanstimmar.  

Den 20 december 2016 startar en utredning av LSS-verksamheten som ska ledas av 
Desirée Pethrus. Hon vill ha brukarmedverkan i utredningen. Det finns en arbetsgrupp 
med föreningar / förbund som träffas en gång i månaden. Kerstin Hübinette deltar från 
OCD-föreningen i den arbetsgruppen. Utredningen ska pågå i två år. 

 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
 
Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
 
Jan-Erik Nilsson, justerare 


