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Kommunala rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2016-04-14 
Plats och tid: Stadshuset, nämndsalen kl 13.00-16.30 
 
Beslutande: Karin Vikström Eklund, ordförande  

Eivor Eriksson DHR  
Bo Jakobsson HSO  
Elof Bäcklund HSO  
 Ivan Åberg HSO  
Jan-Erik Nilsson HSO  
Britta Ledin HSO   
Lena Åberg HSO  
 Mona Johansson HSO  
Margareta Pettersson SRF  
Vasti Lindgren HSO  
Lena Norrsken HSO 

 
Ersättare Ronny Johansson HSO 

Tyra Hansson HSO 
 Ylva Hansson HSO 
Mashai Malod SHR 
Siv Sundberg DHR 
Kent Barkestedt HSO 
Hjördis Lindström SRF 

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 

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 

Mats Berg, kommunchef 
Nina Jansson, sociala förvaltningen 
Veronica Sundström, LSS-handläggare sociala förvaltningen 

 Conny Bergwall, fastighetsförvaltningen 
 Robert Näslund, tekniska förvaltningen 
  Annika Stenvall, tekniska förvaltningen 

Maria Kristoffersson, tekniska förvaltningen 
 Liselott Palmer Heikkila, Migrationsverket 

Sven Livbom, Migrationsverket 
  
Justerare:  Elof Bäcklund 
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§1 Matbild publicerad på sociala medier 
 
Karin Vikström Eklund ordförande i rådet har skickat en förfråga till Beatrice Öman om 
en bild på en maträtt som har florerat på sociala medier. Karin hade önskemål om svar 
från Sociala förvaltningen och att skrivelsen diarieförs. Bilden ser inte trevlig ut och 
associerar till något negativt. Det gick så långt att Expressen ringde upp Maiden 
Karlberg enhetschef äldreboenden som är ansvarig för maten, angående bilden och ville 
ha en kommentar. 
Maiden beskriver kosthållningen inom hennes område, brukarna får själv önska mat och 
måltiden på bilden med isterband och mos var en sådan önskad måltid. Maiden har 
kontrollerat hur brukarna upplever maten och har inte fått några klagomål. Maiden har 
skrivit ett pressmeddelande och anser att saken är utagerad. 

 
§2 Val av justerare 
 
Elof Bäcklund utses att justera dagens protokoll jämte ordförande och sekreterare. 
 

§3 Genomgång av föregående protokoll 
 
Genomgång av protokoll från sammanträde 2016-02-11. Protokollet läggs till 
handlingarna. 
 

§4 Mats Berg ny kommunchef presenterar sig 
 
Mats tackar för att han har fått komma och berättar att han börjat sin nya tjänst i januari 
i år. Mats är från Boden och han var tidigare kommunchef i Piteå kommun där han även 
jobbat som ekonomichef. Mats har under sina 15 år i Piteå alltid varit Boden trogen då 
han valt att bo i Boden och pendla till Piteå. 
Mats valde att tacka ja till jobbet som kommunchef i Boden då han upplever att Boden är 
inne i en positiv anda och han vill vara med och återskapa ett starkt Boden. Målet är att 
Boden ska vara 30 000 medborgare innan år 2025. Det är viktigt att Boden får fler 
medborgare i arbetsför ålder för att klara kompetensförsörjningen och välfärden. 
Arbetsmarknadsförvaltningen är en viktig förvaltning som ska hjälpa ungdomar och 
utrikesfödda att få ett arbete och förhindra utanförskap. I nuläget ökar den äldre 
befolkningen och vi kommer att få fler människor som blir äldre än 80 år. 
När ett attraktivt samhälle ska byggas så är hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt perspektiv viktigt och det är även viktigt att definiera begreppen. Social 
hållbarhet handlar om att få tillgänglighet, mångfald och att det ska finnas en checklista 
över parametrar som ska finnas för att uppnå en bra tillgänglighet. Mats håller på att ta 
fram styrdokument som ska fastställas i kommunfullmäktige under hösten. De kommer 
att utgöra en viktig del i att bygga ett attraktivt Boden. 
Bodens kommun måste bli bättre på att kommunicera med omvärlden och lyfta fram det 
som är positivt. Kommunikation är viktigt för att skapa ett förtroende hos medborgarna. 
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§5 Besök av Migrationsverket 
 
Liselott Palmer Heikkila och Sven Livbom från Migrationsverket berättar om de som 
söker asyl och har ett funktionshinder erbjuds ett anpassat boende. Migrationsverket 
kontaktar biståndshandläggarna på Bodens kommun för att se om de kan få hjälp. 
Migrationsverket betalar för den asylsökandes hemtjänst då asylsökande inte har rätt 
till stöd via LSS. 
Flera föreningar vill veta vad de kunde göra för att hjälpa till och om de som kommer 
med funktionshinder får information om att olika föreningar finns. De från 
Migrationsverket kan förmedla kontakt och vill föreningen skicka något till 
Migrationsverket så kan de göra det till: 
Migrationsverket 
Box 103, mottagningen 
961 22 Boden 
Eller via E-post till liselotte.palmer.heikkila@migrationsverket.se 
 

§6 Frågor under behandling 
 
Rampen Norrigården 
Fastighetschef Conny Bergwall informerar om att det fanns ett förslag på hur rampen 
skulle ändras vid Norrigården, men det godkändes inte av entreprenören. 
Det kommer att göras en inventering av nästan alla kommunens fastigheter som ska 
presenteras i oktober i kommunfullmäktige. Där kommer olika brister att tas upp och en 
handlingsplan ska göras utifrån det. I samband med det kommer även Norrigården att 
diskuteras. 
Foajén på Björknässkolan när man går mot Björksalen är inte bra då det inte finns några 
ledstråk för de som är synskadade. Conny tar med sig frågan.  
 
Entrén till Kunggatan 49 
Fastighetschefen informerar om att entré kommer att tas med i inventeringen och i 
dagsläget är dörren öppen klockan 8-17 och efter det kan man komma in med kod och 
tag. 
 
Anpassning för synskadade i hissen i Stadshuset hus A 
Våningsplanen anges när hissen stannar. Det hjälper inte synskadade med ett bra 
knappsystem om det inte finns tal 
.  
Aktuellt läge för föreningarnas hyresavtal i Kvarteret Enen 
Enligt fastighetschefen så finns det ett markanvisningsavtal och detaljplan håller på att 
göras men är inte riktigt klar. Uppsägning av kommer att ske under 2017 av 
föreningarna som hyr. Var de föreningar som finns där ska flytta kommer att ske i dialog 
med Kultur-, fritid- och unga förvaltningen. Fastighetsförvaltningen hyr ut till 
marknadsmässiga priser och det kommer inte att finnas något att hyra gratis. 
Hyresbidrag kan sökas hos Kultur- fritid- och unga förvaltningen. 
Posthuset diskuterades men fastighetschefen vet inte vad som händer med den 
fastigheten då det finns föroreningar i marken. 
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Frågor om lokaltrafiken i Bodens Kommun 
Annika Stenvall är tillfälligt ansvarig för lokaltrafiken i Boden och ett hållplatssystem för 
utrop av hållplats håller på att provas ut av Länstrafiken. Det finns möjlighet för Bodens 
kommun att köpa in det. Önskemål finns om utrop av buss på medborgarplatsen och 
enligt Annika är det kostsamt. 
Hissar som används för rullstolsburna på bussarna finns på länstrafikens bussar och då 
har chauffören utbildning för det. Bussar som används till lokaltrafik har ramper som 
fälls ut. 
 
Parkering utanför stadshuset 
Maria Kristoffersson enhetschef trafikenheten om parkeringarna utanför stadshuset och 
det är lätt att sätta upp en skylt hur bilarna ska parkera. Det kommer inte att bli 
enkelriktat efter kyrkgatan genom staden. 
 
Skotta bort snövallar kring hundtoaletter och sittplatser? 
Det är en kostnadsfråga då det måste göras för hand och går inte att göra med traktor. 
Enligt tekniska chefen Robert Näslund ska det skottas kring hundtoaletterna och det är 
bra om tekniska förvaltningen får information om det inte är skottat. 
Snöröjning av Bodens kommun och din brevlåda körs sönder. Kör traktorn sönder din 
brevlåda vid snöröjning ersätts du om brevlådan är rätt placerad enligt Maria 
Krisoffersson. 
 
Skottning kring återvinningsstationerna 
Tekniska chefen Robert Näslund kommunens ansvar är att anvisa plats för 
återvinningsstationerna och där slutar kommunens ansvar. Det är FSI som har ansvaret 
för hur det ser ut och att det är skottat. Finns klagomål är det bra om tekniska 
förvaltningen får veta det så för de informationen vidare. 
 
Bodensjöarna 
Tekniska chefen Robert Näslund har en begränsad budget och av den budgeten går 
hälften till att pumpa runt vatten och den andra hälften går till åtgärder. Bodensjöarna 
har förorenats de senaste 400 åren och det går inte att bada eller fiska. Dagvattnet 
rinner ut utan rening och det kommer att komma ny förordning med krav på rening av 
dagvatten. Vid fyragårdarshöjden ska kommunen göra sedimenterings bassänger för att 
få ner fosforhalten i vattnet. Problemet är att Boden är en jordbruksbygd och vattnet i 
sjöarna är stillastående. 
 
Synpunkter inför arbete med strategiska planen 
Klagomål att materialet inte har varit anpassat för de med synskada. Det finns möjlighet 
att skicka materialet till landstinget för att få det syntolkat. 
Ordförande ger uppdrag till Daniel Bergh att se över rutinerna så att det material som 
behöver syntolkas blir syntolkat. Enligt FN-konventionen artikel 9 ska material finnas 
tillgängligt för de med synskada. 
Informationsmötet gällde den tidiga delen av budgetprocessen för att utforma 
strategiska planen som tas 22 juni och det var en omvärldsanalys som presenterades. 
Möjligheter att lämna synpunkter finns fram till 20 april. 
Viktigt att allt material görs tillgängligt till alla och det ska skickas som synpunkt från 
rådet. Sekreteraren ser till att det skickas.  
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Brukarmedverkan och Brukarråd 
Nina Jansson, chef Sociala förvaltningen informerade om olika brukarråd inom flera 
områden. Brukarråden bjuder in föreningar som kan delta i olika arbetsgrupper. I 
brukarråden sitter de som kan föra talan åt brukaren och det kan vara anhöriga, gode 
män eller personal. 
Enligt Ivan Åberg har Kommunförbundet har dokumenterat hur brukarråd ska utformas 
och Bodens kommun följer inte de riktlinjerna. Invändning mot att personal för en 
brukares talan. Nina bemöter med att ibland finns inte någon annan som kan föra 
brukarens talan än personal. Alla handikappföreningar ska få en inbjudan till vårens 
kvalitetsdialog. Inbjudan sker via enhetschefer muntligen då det är sekretess. 
Bosse Jakobsson påtalar att det kommer tre dokument från Landstinget och 
kommunförbundet och det finns ett beslut i Landstingsfullmäktige om en plan för 
vårdprogram för att få en mer jämlik vård. 
Viktigt att kommunen kommer ihåg att det inte bara är brukare utan även patienter. 
Nina säger att deras kunder benämns olika och det kan vara patient, brukare, klient eller 
förnamn. 
Gunnar Hallin viktigt att tillsammans hitta nya vägar för en bra kommunikation. 
Brukarsamverkan ingår som en del i kvalité ledningssystemet och att Catarina Liljeholm 
bjuds in till nästa möte för att informera om det. 
 

§7 Ledsagning enligt LSS 
 
Veronica Sundström, LSS-handäggare Sociala förvaltningen informerade om att 
ledsagarservice en av tio insatser enligt lagstiftningen LSS. 
Syftet med insatsen är att de som inte har personlig assistans har rätt till ledsagarservice 
för att bryta isolering och uppnå goda levnadsvillkor. Tanken är inte att insatsen ska 
användas för frikostigt enligt dom i Högsta förvaltningsrätten. Ledsagarservice är en 
begränsad insats som ska användas till enklare aktiviteter för att bryta isolering. 
Veronica säger att ledsagarservice för att åka utomlands på semester inte är i enlighet 
med lagstiftningen. 
Tar man med ledsagare på kulturevenemang så ingår inte omkostnaderna som uppstår 
för ledsagaren. Kommunen kan inte förpliktas att betala det. LSS saknar bestämmelser 
för att utge stöd för kostnader utan då får det bli en bedömning enligt socialtjänstlagen. 
Veronica berättar vidare att personen som söker ledsagarservice ska tillhöra en av tre 
personkretsar och det bedöms först, det beslutet kan överklagas. 
 
Det får inte bero på normalt åldrande och där har Högsta förvaltningsdomstolen stadgat 
att normalt åldrande är efter 65 år. 
Man kan även ansöka om ledsagning enligt socialtjänstlagen. Det kan då kosta för 
brukaren. 
 

§8 Kommunledningen 
 
Anders Pettersson pratade om vad som händer och budgetprocessen pågår och ska vara 
klar i juni. Bodens kommun har fått ett tillskott på 43 miljoner i form av ospecificerat 
statsbidrag.  
En översiktsplan håller på att tas fram och ska fastställas i början av 2017 och den 
kommer att göras genom medborgardialog. Bostadsbyggandet är en viktig fråga då det 
finns behov av bostäder. Bodenbo ska börja bygga lägenheter. Detaljplan för Enen håller 
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på att utformas där kommer det att finnas trygghetsboenden, lägenheter och 
bostadsrätter. 
Det görs nu ett programarbete kring nya äldreboenden och för att komma fram till hur 
det ska se ut i framtiden. 
Utveckling av kommunens avfallsanläggning kommer att bli ett modernt 
industriområde. Ett kretslopp med hållbara lösningar. 
 
Tekniska utskottet 
Arbete sker med att iordningsställa de nya tomterna i Sävast. 
Tekniska ingår i ett integrationsprojekt med AMF. 
Tillverkningen av biogas är igång igen i april och det finns en överkapacitet i anläggning 
och konkurrens med andra kommuner om matavfall. 
Utbildningsprojekt via EU som heter IVA som är riktat mot långtidsarbetslösa, 
funktionshindrade och utrikes födda. Viktigt om det finns ungdomar i er organisation att 
upplysa om detta. Projekt via folkhögskolan. Kurt Pettersson kommer att skicka 
information till sekreteraren som skickar ut det till alla föreningar. 
 
Överförmyndarnämnden 
En ny handläggare anställs 15 juni då det har kommit många ensamkommande barn. 
Utvecklar samverkan med sociala förvaltningen, Aleris, tingsrätten och bankerna. Tillsyn 
av gode män och utöka utbildning till alla ställföreträdare. 
 
AMF 
Fördelning pengar till idrottsföreningar sker via Arbetsmarknadsförvaltningen. Mål att 
få människor i arbete. 
 
KFU 
Förvaltningen ska spara 3,7 miljoner. 
 Ny chef på försvarsmuseet.  
Nya vattenrutschbanor ska köpas in till Nordpoolen och på biblioteket planeras en ny 
ingång. 
Bra fritidsverksamhet under sportlovet. 
Statusutredning av alla anläggningar för att se behov av renovering och i samband med 
det även se över tillgänglighet. 
 

§8 Övriga frågor  
 
inga 
 
 
Carina Gabrielsson, sekreterare 
 
 
 
Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
 
Elof Bäcklund, justerare 



Med hjälp av ett utökat samarbete mellan

folkhögskolorna, arbetsgivare och civilsamhället 

ska nya utbildningsformer tas fram.

Ett sätt är utökad tid hos arbetsgivare genom att i större 

utsträckning varva teori och praktik.

För att komma närmare och snabbare ut på 

arbetsmarknaden eller till studier

används validering som verktyg.

Målet är att få en ökad anställningsbarhet hos människor 

som i dag står utanför arbetsmarknaden.

Med hjälp av inkludering och validering får vi  en 

minskad arbetslöshet.

Inkludera Validera Arbeta
En samverkan mellan tolv folkhögskolor i Norr- och Västerbotten 

Vindelns Folkhögskola

Huvudman:

Västerbottens läns 

landsting

www.vindelnsfolkhogskola.

se

Solviks Folkhögskola

Huvudman:

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

www.solvik.fhsk.se

Storumans Folkhögskola

Huvudman:

Västerbottens läns landsting

www.fhsk.nu

Strömbäcks Folkhögskola

Huvudmän:

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

i Västerbotten, Svenska Kyrkan i Luleå 

stift, Umeå kyrkliga samfällighet

www.strombacksfolkhogskola.se

Sunderby Folkhögskola

Huvudmän: LO, Unga Örnar, ABF

Norrbotten

www.sunderby.fhsk.se

Älvsby Folkhögskola

Huvudman:

Svenska Kyrkan i Luleå 

stift
www.afhs.nu

Dalkarlså Folkhögskola

Huvudman:

Pingstförsamlingarna i Sverige
www.dalkarlsa.nu

Edelviks Folkhögskola

Huvudman:

Svenska Kyrkan i Luleå stift
www.edelvik.se

Framnäs Folkhögskola

Huvudmän: ABF Norrbotten,

ABF Piteåbygden, Socialdemokratiska

partidistriktet i Norrbotten,

LO-distriktet i Norrbotten,

LO-facken i Piteå, Piteå Kommun
www.framnas.nu

Kalix Folkhögskola

Huvudman:

Studieförbundet 

Vuxenskolan
www.kalix.fhsk.se

Malmfältens Folkhögskola

Huvudmän: Kiruna, Gällivare

och Pajala kommuner, ABF, LO

Kiruna, Föreningen Norden
www.kiruna.fhsk.se

Medlefors Folkhögskola

Huvudman: Norrlands 

arbetares

folkhögskola
www.medlefors.se

IVA är ett samverkansprojekt mellan 12 folkhögskolor i Norrbotten och 

Västerbotten som medfinansieras av ESF (Europeiska Socialfonden). 

Projektet ägs av Sunderby folkhögskola.

Inkludera Validera Arbeta
ett projekt som ger avtryck

Projekttid 2016-2018



Folkhögskolorna kommer att samarbeta med myndigheter, 

företag och lokalsamhälle för att skapa nya utbildningar

som i större utsträckning varvar, lika teori och praktik, 

med utgångspunkt från den enskildes förutsättningar.

I samarbete, med det lokala näringslivet, myndigheter, offentlig 

sektor och civilsamhället, ta reda på vilka yrkesområden som 

upplever personalbrist eller har behov av mer utbildad 

personal.

Förhoppningen är att ett utvecklat samarbete mellan 

folkhögskolorna, myndigheter, företag och lokalsamhälle 

ska resultera i utbildningar som är skräddarsydda för att 

matcha behoven hos både deltagare och arbetsgivare.

Inkludera Validera Arbeta
Informella kompetenser förbises ofta av både 

arbetssökande och arbetsgivare därför behövs

validering för att möta dagens och framtidens behov av 

arbetskraft,

Valideringsarbetet startar i samband med att deltagarna 

erbjuds praktik och utbildning. Det innebär att ideellt 

arbete, fritidsintressen och livserfarenheter kommer att 

värderas likvärdigt med bland annat arbetslivserfarenhet. 

Under praktik och utbildning kommer deltagarna även 

att få stöd till  att finna sina egna personliga mål samt att 

stärka sin självkänsla. 

Folkhögskolorna som deltar kommer att ha löpande 

intag och vara anpassade till den enskildes behov i tid, 

omfattning och innehåll.Målet är att folkhögskolorna ska utveckla en lärandekultur där studier

ska integreras med arbete. Där 60 % av deltagarna i projektet som har 

bristfällig utbildning ska närma sig arbetsmarknaden eller fortsatta 

studier.
Projektet genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

och Norrbottens del i projektet delfinansieras även av Länsstyrelsen i Norrbotten 

samt Norrbottens läns landsting


