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Kommunala rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2017-04-06 
Plats och tid: Stadshuset, kommunstyrelsesalen kl 13.00-16.00 
 
Beslutande: Karin Vikström Eklund, ordförande  

Ivan Åberg HSO 
Lena Åberg HSO  
Kerstin Isaksson HSO 
Elof Bäcklund HSO 
Bo Jakobsson HSO  
Ylva Hansson HSO 
Lena Norrsken HSO 
Jan-Erik Nilsson HSO 
Eivor Eriksson DHR 
Margareta Pettersson SRF 
Britt-Inger Aspemalm HSO 

 
Ersättare   
Mashal Molod DHR 
Siv Sundberg DHR 
Kent Barkestedt HSO 
Britta Ledin HSO 
Ronny Johansson HSO 
Tyra Hansson HSO 
Inger Bäcklund HSO 
Kerstin Petchler HSO 
Kerstin Hübinette HSO 

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 
  Johan Johansson, utbildningsnämnden  

Kurt Pettersson, tekniska utskottet 
Anders Pettersson, fastighetsnämnden och kommunstyrelsen  
Gunnar Halin, överförmyndarnämnden  
Hendrik Andersson, kfu-nämnden och kommunstyrelsen  

 
Övriga närvarande: Carina Gabrielsson, sekreterare 
 Lena-Marie Johansson, socialinformatör/anhörigkonsulent 
 Ann Sundberg, folkhälsostrateg 
  Fredrik Åström, kommunikatör 

Ellinor Isaksson Larsson, tekniska förvaltningen 
  
  
Justerare:  Eivor Eriksson  
 

§ 1 Justerare 
Eivor Eriksson utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren. 
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§ 2 Genomgång av föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från sammanträde 2017-02-09 som lades till handlingarna. 
 

§ 3 Genomgång av folkhälsa och folkhälsoarbete (Ann Sundberg) 
 
Ann Sundberg informerar om folkhälsa och folkhälsoarbetet. Hennes tjänst är ny i 
kommunen och titeln är folkhälsostrateg. Ann har en bakgrund inom biomedicin som 
handlar om hur människor fungerar biokemiskt och fysiologiskt. Hon har bland annat 
forskat i 10 år och även arbetat på Luleå tekniska universitet som chef och lärare i 
folkhälsofrågor. Ann har ett stort intresse av lärande processer och vad som för att  
förändringar kan ske. 
Ann poängterar vikten av dialog och är glad över inbjudan till rådet. Folkhälsa ska också 
utvecklas utifrån dialog och på ett gemensamt plan. 
 
Rådet för trygghet och hälsa där Ann är ledamot och sekreterare, står inför en nystart i 
år. Koppling till social hållbarhet och att utveckla socialt hållbara miljöer kommer att 
vara viktigt framöver. Hållbar utveckling har tre dimensioner: social, ekonomisk och 
ekologisk där folkhälsa är en viktig förutsättning för all utveckling i samhället. Målet är 
att skapa en gemensam samsyn vad folkhälsa är och nödvändiga hälsofrämjande 
insatser. Det finns flera myndigheter, på den nationella arenan, som är viktiga och 
nämnas kan Myndigheten för delaktighet och Folkhälsomyndigheten.  
Folkhälsomålen satta av regeringen ska leda till att skapa förbättrad hälsa som ska vara 
jämlikt fördelad. Det kopplas till social hållbarhet och målet är ett samhälle där alla är 
delaktiga. Det är viktigt att bygga på det friska hos människor och få människor att må 
bra, nå ett välbefinnande. Att människor kan välja en kombination i sitt liv som ger god 
folkhälsa. Det ska finnas förutsättningar för detta och vidare bygga på delaktighet och 
tillit samt upplevelsen att man som individ har en god hälsa. 
 
I maj kommer en slutrapport från kommissionen för jämlik hälsa. Det blir en viktig 
vägvisare till vården, kommuner och samhället, vilka åtgärder som ska prioriteras att 
arbeta med. Rapporter om folkhälsa, livsvillkor och levnadsvanor finns att ta del av på 
flera myndigheter; tex SCB, SKL, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för 
delaktighet. Rapporterna grundar sig på olika typer av fakta tex 
befolkningsundersökningar, enkäter och inrapporterade fakta från landsting och 
kommuner.  
Ann går igenom folkhälsoläget för gruppen funktionsnedsatta och belyser utvecklingen 
över en längre tid. 
 
Margareta Pettersson tycker att ledsagningen i kommunen är ett problem då det är 
alldeles för lite tid till varje brukare. Det är så viktigt med ledsagning för bryta en 
individs isolering. 
 
Kerstin Hübinette påtalar att bristen på självbestämmande i val av bostad bidrar till 
sämre psykisk hälsa. Brukaren får flytta till ett gruppboende istället för att få mer hjälp i 
sin befintliga bostad. Brukarna blir ledsna och mår sämre då kommunens förslag är att 
flytta till en gruppbostad istället för att erbjuda annan typ av hjälp i befintligt hem.  
Isolering och utanförskap hör inte hemma någonstans och brukarna nekas att få en 
vårdplanering (Sip) och ingen vill hjälpa till. 
LSS är en viktig lag och ingen lyxlag. 
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Ann säger att brukarperspektivet kommer starkare som ett viktigt perspektiv. 
 
Eivor Eriksson förklarar vad Sippen betyder och det är en samordnad individuell plan, 
en vårdplanering. Hon har haft kontakt med en person som fick amputera en kroppsdel, 
trots det skulle ingen Sip göras då myndigheter tyckte att personen skulle klara sig utan 
hjälp. 
 
Ivan Åberg undrar om Bodens kommun har någon plan? 
Ann replikerar att en ny regional folkhälsoplan inväntas och ett första utkast kommer i 
maj. Den tillsammans med SOUrapporten från kommissionen för jämlik hälsa kommer 
att ha påverkan på kommunerna i Norrbotten. För Bodens del tas under 2017 en plan 
för hållbar utveckling fram, som innehåller folkhälsa och som blir ett styrmedel framåt. 
Är försäkringskassan och arbetsförmedlingen med undrar Karin. Ann säger att det 
kommer att bli tydligare i och med kommissionens betänkande då olika aktörer mest 
troligt kommer att utöka sin samverkan. 
Anns presentation biläggs protokollet. 
 
 

§4 Tillgänglighetsanpassning av kommunens hemsida (Fredrik 
Åström) 
Ny hemsidan utvecklas och fokus ligger på bild, kontrastrik text och att den ska vara 
tillgänglig, det ska finnas länkar som återkommer för att underlätta för medborgaren att 
hitta. Länkarna symboliseras med ikoner som ska vara lätta att uppfatta. 
Kommunikationskontoret vill gärna ha synpunkter för att hemsidan ska bli så bra som 
möjligt. 
Innehållet på sidan tar fram tillsammans med förvaltningarna och Fredrik. Det ska vara 
lättare att visa film och målet är att mer språk ska finnas som valmöjlighet. Samverkan 
med andra samhällsaktörer kommer att utvecklas för att få en hemsida som kan tilltala 
en större målgrupp. 
 
Margareta frågar hur hemsidan anpassas till de synskadade? Talsyntes kommer att 
finnas och den funktionen kommer att finnas högst upp på sidan. 
 
Johan Johansson undrar om alla förvaltningar får vara med? Ja alla är med och får ange 
sina behov och krav, allt kan givetvis inte ordnas men så långt som möjligt ska önskemål 
uppfyllas. 
 
Det går att få fram statistik på antal besök och hur navigering har utförts av besökaren. 
 
Lena-Mari Johansson frågar om föreningar får nyttja hemsidan och det finns möjlighet 
till det enligt Fredrik. Boden har ett starkt föreningsliv och det ska synliggöras på 
hemsidan via bland annat en kalender med aktuella evenemang. 
 
Gunnar Hallin informerar att Dyslexiförbundet har jobbat med tillgänglighet och 
hemsidor vilket Boden kommun borde dra nytta av. Fredrik tar till sig det och kommer 
att nyttja den kunskapen. 
 
Ivan Åberg har två önskemål: 
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 Att bara aktuell blankett ska finns och inte flera som idag och de ska vara i pdf-
format och gå att fylla i. Det ska ses över säger Fredrik. 

 Lättare att söka då ett sökord idag generar oviktig information som är illrelevant. 
Det kommer att bli bättre och få rätt information via banners enligt Fredrik. 

Bo Sundström frågar om hemsidan blir anpassad till olika plattfomer. Fredrik säger att 
mobile first är prioriterat och det innebär att hemsidan är anpassad till mobiltelefoner 
och plattor. 
 
Fredrik berättar att sökfunktionen går att anpassa och filtrera ut den information man 
vill ha. Hemsidan kommer att visa att Boden är utvecklingsbar med säljande filmer. 
Nyhetsfunktionen kommer att vara kvar och vill en förening visa vilka evenemang som 
de anordnar så går det bra, ta kontakt med Fredrik.  
Referensgrupp kommer att finnas för att tala om vad som kan utvecklas på hemsidan. 
Hemsidan är klar till sommaren, vecka 23-24. 
 

 
§5 Möjlighet att få sms vid vissa störningar exempelvis inställda 
bussar (Fredrik Åström och Ellinor Isaksson Larsson) 
Det finns möjlighet att få sms vid vissa samhällsstörningar till exempel olika störning i 
lokaltrafiken viktig resenärinformation. 
Om det blir störningar i trafiken till exempel vid en olycka går det ut information via 
Sveriges radio i form av trafikmeddelanden, den informationen finns även på hemsidan 
och i bodenappen. Är det planerade störningar så kommer de att aviseras via hemsidan, 
på hållplatsen och i bussen. Via bodenappen kommer pushmeddelanden, meddelandena 
kan inte läsas upp. 
 
Margareta Pettersson säger att ibland uppstår störningarna när man är på väg och inte 
har smartphone och inte tillgång till bodenappen. De synskadade har mer nytta av sms 
funktion då de inte kan ha en smartphone. 
Ellinor och Fredrik säger att det är möjligt att ha sms till vissa grupper då det är viktigt 
att målgruppsanpassa. De som har behov får anmäla det vilket Margareta tycker är en 
bra idé. 
 

§ 6 Audiovisuellt utrop på bussarna (Ellinor Isaksson Larsson) 
Audiovisuellt utrop på bussarna kommer att börja testas i år av länstrafiken då buss- 
och tågtrafik ska tillgänglighetsanpassas. Tillgänglighetsanpassningen är att det ska 
finnas ramp eller lift och audiovisuellt utrop. Idag är det LLT i Luleå som har den bästa 
tillgänglighetsanpassningen med 78,3% och länstrafiken ligger på blygsamma 2%. Riket 
som helhet har 81,2% i anpassning. 
Åtgärder som vidtas är att länstrafiken utvecklar system för audiovisuellt utrop i 
regiontrafiken, det testas i 45 bussar från början av 2017. Det kommer att testas i Boden 
på en linje. När upphandlingen av nytt avtal för linjetrafiken 2020 ska upphandlas 
kommer audiovisuellt utrop finns med som ett krav. 
 
Johan Johansson frågar om möjligheten att spänna fast sig i bussarna finns? Nej inte det 
säger Ellinor då det är klass 1 bussar och de kan ha stående passagerare, hon tar med sig 
frågan för vidare utredning. 
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Ellinor informerar att ledtråk kommer att installeras med en knapp för att kunna höra 
avgångstider, det ska testas och se hur det fungerar. Ett ledstråk är ett hjälpmedel för 
personer med nedsatt orienteringsförmåga.  
Utropsmonitorer resecentrum har varit ur funktion och de ska uppdateras då de börjar 
vara uttjänta. 
 
 
 
 

 
§ 7 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledningen, Anders Pettersson 
Måndagen den 3 april fastställde kommunfullmäktige årsbokslutet och kommunen gör 
ett samlat årsresultat på 63 miljoner kronor. Resultatet för 2017 ser inte lika bra ut som 
2016 men det blir ett överskott.  
Budgetarbetet är igång för 2018 och nämnderna har fått olika anvisningar och ska 
lämna sina budgetförslag senast 25 april. Sen sammanställt den slutliga budgeten och 
fullmäktige ska ta strategiska planen för 2018-2020 i juni. Omvärldsspaningen har 
startat och Ivan Åberg har varit med på det. 
 
Medborgarservice ska inrättas på 8-10 personer. Medborgarservice kommer att vara 
medborgarens första möte med kommunen och de flesta ska få hjälp direkt och behöver 
de mer hjälp ska de slussas vidare direkt till rätt person. Bjud in projektledaren till nästa 
möte. 
 
Ivan säger att han var på möte om strategiska planen men det var svårsmält information 
med mycket bilder. Han har inte skickat bilderna vidare då de inte kan förstås utan en 
förklaring. 
 
Kerstin säger att det finns möjlighet för Bodens kommun att skicka anställda 
handläggare på en specialutbildning. Utbildningen handlar om att få en helhetsbild av 
brukarna för att öka det psykiska välbefinnandet, utbildningen är gratis. Gunnar Hallin 
svara att det finns inte alltid tid för det, trots att utbildningarna är gratis. 
 
Kerstin vill ha en kvalitetsutveckling av möten som handlar om ansökan om hjälp, ett 
krav från Autism och asbergerföreningen. Lena-Mari svara att hon och en psykolog 
utbildat handläggare hos kommunen i bemötande. 
 
Utbildningsnämnden, Johan Johansson 
Kommunfullmäktige har beslutat att undersöka hur det påverkar om barnen på 
förskolan minskas från 17 stycken till 15 stycken.  
Det behövs 20 nya avdelningar inom förskolan. 
Skolan utreds och den utredningen kommer att presenteras till hösten. 
Anpassning av björksalen på Björknässkolan så lokalen kan nås utan att komma in i 
övrig skolbyggnad. 
 
 
Fastighetsnämnden, Anders Pettersson 
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Anders Pettersson berättar att fastighetsnämnden under 2016 har gjort ett överskott på 
2,4 miljoner kronor. Fastighetsnämnden får behålla överskottet för att ta tag i brister i 
tillgänglighet och en handlingsplan håller att tas fram som sträcker sig några år framåt. 
 
Eivor Eriksson undrar hur det går med trygghetsboenden? 
Fastighetsförvaltningen förvaltar Björken med 82 lägenheter. Björken har en kö på 114 
personer, vilket visar att man måste få igång byggnationer i Boden. Anders hoppas att 
byggandet startar och det jobbas hårt med att få till mer lägenheter. 
 
Ivan Åberg undrar vad som händer med varmvattenbassängen på Erikslunds 
vårdcentral? Det finns en bassäng i Ågården, kan den användas? 
Inget svar på det då kommunen inte äger fastigheten. 
 
Tekniska utskottet, Kurt Pettersson 
Nu pågår omställningen från vinter till sommar. Flera frågor som är på gång bland annat 
uppskjutna investeringar som inte har hunnits med. Framtida vattentäkter och vad 
behöver göras i den nedre stadsdelen. 22 villor i Sävast ska få avlopp osv. 
 
 
Överförmyndarnämnden, Gunnar Halin 
Det 1 juli 2017 förväntas en ny lagstiftning om framtidsfullmakter träda kraft 
information på rådet nästa gång som en egen punkt. 
Boden kommer att ha vara värd för möte med alla överförmyndare i länet 11-12 
oktober. 
Rykte om att det kommer kvotflyktingar men inget konkret har presenterats ännu. 
 
Kerstin Hübinette säger att deras förening får samtal att huvudmän utför tjänster åt sina 
gode män, förvaltare för att få tillgång till sina egna pengar. Gunnar svarar att det är 
brottsligt och bör polisanmälas. 
 
Kultur-, fritids och ungdomsnämnden, Hendrik Andersson 
Förvaltningen har ett noll resultat 2016. Det jobbas för närvarande med strategisk plan, 
budget. 
Ny inbjudande ingång till biblioteket och en ny konsthall har inrättats nära biblioteket. 
 
Ny kampsport hall har byggts i Hildursborg i gamla köket. Det är två föreningar som 
finns där och det finns möjlighet för funktionshindrade att få träna där. 
 
Det finns möjlighet för funktionshindrade att rida. 
 
En utredning görs av fritidsfastigheter som behöver renoveras eller bygga helt nytt 
bland annat badhuset i Harads. 
 
Socialnämnden, Béatrice Öman 
Beatrice Öman säger att nattbemanning på äldreboenden ses över och SKL har en 
rekommendation om nattbemanning inom äldreomsorgen som socialnämnden har 
antagit. Nattbemanningen höjdes 2012 och mer resurser kan fås när individuella behov 
finns. 
Viktigt att kommunen är med i it-strategin, rätt teknik fås till rätt syfte. 
 



 7 

Sanden kommer att vara klar och integrerat för hemtjänsten och hemsjukvård. Det har 
gått bra. 
 
Utvecklingsprojekt kvalitetssäkra hemtjänsten klart nu. Höjt avgiften med 10 kronor och 
iom förbättringarna på Sanden så kommer det att bli bra. Går mot en nyckelfri 
hemtjänst. Maxtaxan är fortfarande 1776 kr/månad. 
 
 
 
 
 
 

§8 Övriga frågor 
 
Kerstin berättar att handlingsplaner har upprättats med Region Norrbotten och 
kommunerna i brukarsamverkan. 
Det ska starta 28april i Gällivare med en godkänd utbildningsdag. Handlar om att lyssna 
på brukarna och patienterna som ska leda till förbättringar. Inbjudan till 
verksamheterna och tala om vad de förväntar sig. 
 
Arbetsgrupp LSS ta med fler diagnoser, förslag kommer om ett år. Vissa kommuner 
tycker att LSS är en lyxlag och att det räcker med socialtjänstlagen. LSS ger rättigheter 
till brukare att få kontaktperson eller ledsagare för att inte utveckla psykisk ohälsa. 
Bengt Westerberg införde LSS och är efter det hedersmedlem i DHR. 
 
 
 
Carina Gabrielsson, sekreterare 
 
 
 
Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
 
Eivor Eriksson, justerare 
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Agenda 2030 och globala mål   

        Hållbar utveckling  
en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov  

Folkhälsa- en 

förutsättning för… 
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  Social hållbarhet/Folkhälsa berör alla 

politikområden och innebär ett samspel – 

individ- grupp- miljö- samhälle 

Ref. Östgötakommissionens modifiering (2014)  av Dahlgren och Whitehead (1991) 

Prop. 2015/16 Utg.omr.9, avsnitt 5.5 
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Att arbeta hälsofrämjande 
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Livsvillkor - Andel i procent som uppger förvärvsarbete med 

respektive utan funktionsnedsättning, efter ålder 

Ref. Folkhälsomyndigheten 
Kvinnor 

                      Män 
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Livsvillkor - Andel i procent som uppger lågt socialt deltagande 

med respektive utan funktionsnedsättning, efter ålder 

           Kvinnor 
        Män 

Ref. Folkhälsomyndigheten 
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 Andel i procent med eftergymnasial utbildning, kvinnor och män  

Tidsperiod: 2010-2015 
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Självskattad hälsa - Andel i procent som uppger bra eller mycket bra 

hälsa med respektive utan funktionsnedsättning, efter ålder  

Ref. Folkhälsomyndigheten 

           Kvinnor            Män 
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Hälsa – Levnadsvanor och hälsa utfall- med 

funktionsnedsättning i jämförelse utan funktionsnedsättning  

Levnadsvanor 

-Mindre vanligt med fysisk aktivitet 

-Lägre konsumtion av frukt och grönt 

-Mer vanligt med daglig rökning och fetma   

Ref.  Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för delaktighet 

Hälsa 

-Vanligare med huvudvärk, värk i kropp, trötthet, 

sömnbesvär, stress, oro och ängslan 

-Med funktionsnedsättning och med diagnoser som 

bröstcancer, stroke, diabetes ses högre mortalitet i 

jämförelse med övrig befolkning med ovan nämnda 

diagnoser. 
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Livsområden - där ojämlikhet i villkor och 

möjligheter är avgörande för 

folkhälsoutveckling  

 

 

Det tidiga 
livet Kunskaper, 

kompetenser 
och 

utbildning 

Arbete, arbets-
förhållanden 

och arbetsmiljö 

Inkomster 
och 

försörjnings-
möjligheter 

Boende och 
närmiljö 

Levnadsvanor 

Kontroll, 
inflytande 

och 
delaktighet 

Ref. Kommissionen för jämlik hälsa 
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