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Rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2017-12-07 
Plats och tid: Kommunstyrelsesalen kl 13.00-  16.00 
 
Närvarande: Karin Vikström Eklund 
  Ivan Åberg 
  Lena Åberg 
  Kerstin Isaksson 
  Mona Johansson 
  Vasti Lindqvist 
  Bo Jakobsson 
  Lena Norrsken  
  Åsa Lindqvist 

Eivor Eriksson 
  Margareta Pettersson 

 
Ersättare:   
Mashal Malod 
Siv Sundberg  
Ylva Hansson 
Britta Ledin 
Inger Bäcklund 
Ronny Johansson 
Kerstin Hübinette 
Hjördis Lindström 
 

Kommunföreträdare Béatrice Öman, socialnämnden 
 Gunnar Halin, överförmyndarnämnden 

Kurt Pettersson, tekniska utskottet 
 Anders Pettersson, kommunstyrelsen och fastighetsnämnden 
 Johan Johansson, utbildningsnämnden   
 
Övriga närvarande: Daniel Bergh, kommunjurist, kommunledningskontoret 

Helena Samuelsson, verksamhetsutvecklare, soc, 
Pia Johansson och Maria Sundqvist, personliga ombud, soc 
Alf Wennskog, verksamhetsutvecklare, kfu-förvaltningen 
Janne Bäcklund, kommunstrateg, kommunledningskontoret
    

Justerare:  Kerstin Isaksson  
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§ 1 Dagordning fastställdes 
Rådet fastställde dagordningen för mötet. 

Kerstin Hübinette anmäler följande övriga frågor. 

- Förbättrad impementering 

- Arbetsgrupp LSS, utrustning av plattformar 

- Manifestation av LSS-lagen 

- Patientkontraktprojekt 

§ 2 Justerare 
Kerstin Isaksson väljs till justerare för mötet. 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 4 Digitaliseringsprojektet RemoAge (Helena Samuelsson) 
RemoAgeprojektet börjar närma sig sitt slut. Bodens kommuns deltagande är avslutat. 
Remo Age är ett EU-projekt där flera länder deltar. Projektet utvärderas av flera 
universitet, bland annat Luleå tekniska universitet.  
 
Visionen är att Sverige ska vara bäst på e-hälsa 2025 för att kunna ge en jämlik vård.  
Projektets mål är att utveckla stödet för personer med demenssjukdom och andra 
multisjuka äldre som bor i glesbygd i Norra Europas perifieri, så att de har möjlighet att 
bo kvar i sina hem. Syftet är att utveckla arbetsmetoder för att kunna nyttja den digitala 
tekniken och omsorgen. Man vet sedan tidigare att tekniken fungerar.  
 
I Boden har man testat dag- och nattillsyn på distans, multiprofessionellt stöd på distans 
(till exempel att göra samordnad individuell plan) och anhörigstöd på distans. Fyra 
brukare har haft tillsyn nattetid med mörkerseende kamera och de var mycket nöjda. 
Tre samordnade individuella planer har genomförts med videoteknik. Två anhöriga har 
deltagit i anhörigstöd via videoteknik och där har det varit vissa svårigheter med 
tekniken.  
 
Béatrice Öman tycker att rådet kan fundera på hur man kan använda den nya tekniken 
på nya områden. Tekniken finns och det gäller att hitta användningsområden och 
arbetsformer.  
 

§ 5 Presentation av socialförvaltningens personliga ombud (Pia 
Johansson och Maria Sundqvist) 

Maria Sundqvist och Pia Johansson jobbar som personligt ombud i Bodens kommun. De 
började som personliga ombud i maj och juni 2017. Det har funnits fyra föregångare som 
personligt ombud. De är fristående från kommunen och arbetar med att erbjuda 
människor med psykisk funktionsnedsättning orsakad av sjukdom med basala saker 
som bostad, studier, sysselsättning mm. Ombuden hjälper till att skapa ett kontaktnät. 
Alla klienter är ombudens uppdragsgivare. 
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Ivan Åberg undrar hur man kommer i kontakt med ombuden och om ombuden söker 
upp människor. Pia Johansson säger att man har ett första möte tillsammans med dem 
som vill ha hjälp. Man kartlägger personen och vad som inte fungerar. De kan lotsa 
personerna vidare eller fortsätta att jobba med klienterna under en längre tid. 

§ 6 Beslut om sammanträdesdagar för 2018 

Rådet fastställer den 11 oktober och 6 december som sammanträdesdagar under hösten 
2018. Sedan tidigare har rådet beslutat att ha möten den 8 februari, den 12 april och den 
7 juni 2018. 

§ 7 Frågor från HSO Boden 

Vilka brukarråd finns? Hur är brukarna representerade i respektive råd? 

Nina Jansson, verksamhetschef för Boende och stöd lämnar följande skriftliga svar. 

Det finns brukarråd på boenden både enligt LSS och socialtjänstlagen. Rutinen är att 
varje boende ska ha ett brukarråd löpande eller minst en gång/år. Rådet ska genomföras 
i boendet och ha följande diskussionspunkter; Trivsel, Bemötande, Fritid och Övriga 
frågor. Synpunkter som kommer fram under mötet ska skrivas på ett blädderblock, väl 
synligt för brukarna. Enhetschef ansvarar för att skriva minnesanteckningar. Enhetschef 
ombesörjer att brukare tar del av minnesanteckningarna. Enhetschef ansvarar för att de 
synpunkter som kommer fram diskuteras i personalgruppen. 

Det stämmer att det inte finns brukarråd på vissa enheter pga ointresse av 
brukare/företrädare när man försökt. När det gäller andra verksamheter inom Boende 
och Stöd så har enhetscheferna svårt att få brukare att träffas i ett råd, men med täta 
mellanrum görs förfrågningar. Inom personlig assistans bjuder man in varje år men 
intresse är mycket begränsat. 

De brukare som inte vill ingå i det råd som finns på ens enhet kan ha enskilda möten 
med enhetschefen gällande vad som är viktigt för den enskilde. 

Inom Boende och Stöd har det utbildats personal som kan utföra en Delaktighetsslinga 
med brukarna. Inom de olika enheterna pågår det delaktighetsslingor. Detta innebär att 
enhetschefen har en specifik fråga som denna vill få fram brukarnas synpunkter och 
funderingar om. 

Ivan Åberg är god man för en person som bor på ett boende och känner inte igen bilden. 
Han har inte varit på ett möte med ett blädderblock. Han har inte blivit kallad till något 
möte. 

Béatrice Öman säger att boendet inte ska kalla gode mannen till ett möte om 
huvudmannen själv kan föra diskussionen. Ivan Åberg säger att hans huvudman inte kan 
tala för sig och då kommer den uppgiften till honom som god man. Han har kontakt med 
boendet men har inte blivit kallad till brukarråd. 
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Gunnar Halin säger att de som inte kan föra sin egen talan kan göra det genom sin 
ställföreträdare. 

Kerstin Isaksson frågar om förvaltare ska kallas. Gunnar Halin säger att 
ställföreträdaren alltid ska kallas och så får ställföreträdaren och huvudmannen göra 
upp om vem som kommer till mötet. 

Kerstin Hübinette arbetar inom föreningen Autism Asperger där man har en hjälplinje. 
Där har man direktiv att varje person har rätt till självbestämmande, inflytande och 
kontinuitet. 

Finns det någon representation från våra föreningar i utredningen om 
grundsärskolans placering? Rådet för funktionsnedsatta bör vara inblandade 
innan utredningen är färdig. 

Bertil Sundström, verksamhetschef för för- och grundskola vid utbildningsförvaltningen 
lämnar följande skriftliga svar 

Utredningen planeras att vara klar för beredning i början av mars 2018 och därmed för 
politiskt beslut till utbildningsnämnden i april 2018 och kommunfullmäktige i juni 2018. 
Under dessa förutsättningar kommer någon form av dialog att ske angående 
utredningen före början av mars 2018. Utbildningsförvaltningen kommer att informera 
om formerna för denna dialog när så är möjligt. 

Information om kostnader för nyttjande av varmvattenbassänger. Kan Bodens 
kommun medverka till att kostnaderna för dem som tränar blir lägre? 

Alf Wennskog från kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen säger att förvaltningen 
inte har någon särskild budget för att ersätta bad i varmvattenbassänger. Det finns en 
möjlighet till mindre ersättning i lokalt aktivitetsstöd för människor som är anslutna till 
en förening.  

Ivan Åberg säger att man har haft möjlighet att träna i region Norrbottens bassänger 
utan kostnad. Regionen avgiftsbelade samtliga bassänger i länet med 500 kronor i 
timmen. Det betyder att de träningsgruppen som HSO har haft i Garnis träningscenter 
har halverats. Föreningen har inte möjlighet att subventionera utan varje deltagare 
faktureras. Det här är ett problem i hela länet.  

Ylva Hansson säger att det var en smäll på fingrarna att man skulle betala för att behålla 
sin rörlighet och flexibilitet. Alf Wennskog känner inte till bakgrunden till avgiften men 
vet att det är kostsamt att driva varmvattenbassänger. 

Ivan Åberg säger att det redan fanns en avgift på bassängen i Sunderbyn och man ville 
då ta ut en avgift i hela Norrbotten. Trots att bassängerna är olika stora i Norrbotten är 
avgiften samma. Det pågår redan diskussioner mellan HSO:s länsavdelningen och 
regionen.  
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Finns hörslingor i alla kommunala möteslokaler? Om inte, vilka åtgärder ska 
vidtas och när ska det ske? (Janne Bäcklund, kommunledningskontoret) 

Janne Bäcklund från kommunledningskontoret säger att varje verksamhet ansvarar för 
sin utrustning i lokalerna. Kommunledningsförvaltningen har ansvar för 
kommunstyrelsesalen och fullmäktigesalen och där finns hörslinga. Socialförvaltningen 
har ansvar för samlingslokaler på äldreboendena och det finns slingor på Björken och Å-
center. När det gäller skolorna har Janne Bäcklund ingen klar bild. På kfu-förvaltningen 
finns ingen hörslinga på Centralskolan och såvitt Janne Bäcklund finns det inte inlagt i 
något åtgärdsprogram. 
 
Ivan Åberg tycker att det är skrämmande att en förvaltning inte har hörslinga i den lokal 
där politikerna ska sammanträda. Janne Bäcklund säger att man har satt in hörslinga när 
man har satt in högtalarsystem. På Centralskolan finns inget högtalarsystem. 
 
Hjördis Lindström tycker att det vore bättre att lägga ansvaret för hörslingorna på en 
enhet i kommunen. 
 
Béatrice Öman säger att socialförvaltningen aldrig har fått det formella ansvaret för sina 
lokaler. Det är inget problem ekonomiskt att köpa in utrustningen, men skötseln är 
problemet. Det finns ingen på socialförvaltningen som har den kompetensen. 
 
Bo Jakobsson undrar hur länge kommunen kan fortsätta att bryta mot lagen. Det är 
lagstadgat att offentliga lokaler ska ha hörslinga. Kerstin Hübinette säger att 
hörcentralen på Sunderbyns sjukhus har en ingenjörsgrupp som snabbt installerar 
hörslingor. 
 
Kerstin Isaksson frågar varför man kopplar ur hörslingorna på äldreboende. Hon har 
gjort en inventering 2002 på äldreboendena och många är urkopplade. Det har 
fortfarande inte har hänt någonting. Béatrice Öman tar med sig frågan. 
 
Hjördis Lindström säger att det finns en enkel lösning, nämligen att utbilda en person i 
kommunen som lär sig allting om hörslingor och kan rycka ut när något inte fungerar. 
 
Kerstin Isaksson sitter i HRF:s styrelse och var på ett möte på Sunderbyns folkhögskola. 
Alla styrelsemedlemmar ska gå en kurs i hörselslingor i Umeå under våren 2018. 
 
Janne Bäcklund delar uppfattningen att någon med kompetens bör finnas på alla ställen. 
Spetskompetensen går att kalla in om man vet om något är fel. Ofta ligger felen latenta 
och behovet upptäcks först när ett mötet har börjat. Den löpande tillsynen av 
utrustningen brister. Inom Stadshuset kommer medborgarservice att sköta den löpande 
tillsynen. 
 
Rådet tycker att fullmäktige eller någon bör titta på frågan. 
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§ 8 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledningen 
Anders Pettersson säger att fullmäktige sammanträder den 18 december. Där kommer 
fullmäktige att delges alla nämndernas verksamhetsplaner. Den kommunala budgeten 
beslutas i juni och sen får nämnderna i uppdrag att arbeta fram sina verksamhetsplaner 
för 2018 under hösten. 
 
Prognosen för kommunen är att ett ganska bra ekonomiskt överskott för 2017. 
 
Kommunledningen och nämnderna gör en omvärldsbevakning. Man har börjat på 
tjänstemannanivå. Rådet för funktionsnedsatta och Pensionärsrådet kommer att få 
möjlighet att lämna in synpunkter vad som händer i omvärlden. Det är viktigt att med 
framförhållning i den kommunala verksamheten. 
 
Kommunen har beslutat om bygglov för det nya äldreboendet. Peab håller på att 
etablera sig på området. Det första spadtaget kommer inom kort. 
 
Ett annat bygglov som är intressant är tomten bredvid Restaurang Panelen. Ett företag 
har fått bygglov för att bygga bostadsrätter. Försäljningen av de lägenheterna kommer 
att komma igång i närtid. 
 
Bodenbo avser att bygga ett flerbostadshus med 32 lägenheter bredvid bowlinghallen. 
Man hoppas kunna påbörja markarbeten under början av nästa år. 
 
Den 18 december kommer kommunfullmäktige att anta detaljplanen för kvarteret Enen. 
Kommunen hoppas att detaljplanen vinner laga kraft så att byggnationer kan komma 
igång även på det kvarteret. Det finns stora förhoppningar att det ska bli 
trygghetsboende på Kvarteret Enen. 
 
Vasti Lindqvist undrar om det kommer att byggas på Prästholmen. Anders Pettersson 
säger att man arbetar med ett koncept som kallas Rörviksstaden. Exakt vad det kan bli 
är fortfarande på utredningsstadiet. En arkitektfirma har beräknat att det kan byggas 
flera hundra lägenheter på området. Ytterligare en fråga är hur gamla äldreboendet på 
Midgårdarna kan användas i framtiden. 
 
Mashal Malod undrar om man har anpassar de nya lägenheter för tillgänglighet. Anders 
Pettersson säger att man ska uppfylla Boverkets byggregler, vilket granskas i samband 
med bygglovet. Om huset byggs högre än två våningar måste det installeras hiss. 
 
Hjördis Lindström säger att 43:an inte är anpassad invändigt. Spisar och ugnar med 
mera har touch-knappar. Många äldre och personer som har svårt med finmotorik har 
svårt att klara av touch-knappar. Anders Pettersson säger att sådana detaljer inte tas 
upp i samband med bygglovet, men ny lagstiftning från 2011 säger att bygginspektörer 
ska vara med under byggprocessen i tekniska samråd. Bygginspektörerna kan ställa 
krav på miniminivå, men kan önska att man med små medel gör lägenheter tillgängliga 
fler människor. När det gäller 43:an så byggdes den enligt den gamla lagstiftningen då 
bygginspektörerna inte kunde ställa samma krav. Det är bättre att kunna göra 
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anpassningar i samband med byggnationen i stället för att tvingas göra 
bostadsanpassningar i ett senare skede. 
 
Gunnar Halin säger att all ny teknik som bilar och teknikapparater ser ut på det här 
sättet som inte blir tillgängligt för äldre och personer med funktionsnedsättningar. 
 
Margareta Pettersson säger att man måste tänka på färgsättningar på allmänna ytor. 
 
Anders Pettersson säger att miljö- och byggnämnden varje år gör en tillsynsplan och 
man tittar på ett visst område i stan varje år. Man tittar på frågor som 
kontrastmarkeringar mm och man skriver till fastighetsägarna att de kan åtgärda 
bristerna. Annars kan det bli frågan om förelägganden från miljö- och byggnämnden. 
 
Britta Ledin undrar vad som händer med Lundagårdsskolans tomt. Anders Pettersson 
säger att ett företag hade ett anvisningsavtal och de gick ut med intresseförfrågningar 
för att bygga bostadsrätter. Företaget drog sig ur på grund av bristande intresse. Två 
andra exploatörer har visat intresse för att bygga på tomten. 
 
Ivan Åberg undrar var ungdomarna från Ungdomens hus tar vägen. Anders Pettersson 
säger att Ungdomens hus kommer att rivas under första halvan under 2018. Ungdomens 
hus kommer förmodligen att tillfälligt flytta in i gamla Föreningssparbanken innan man 
har bestämt sig för var Ungdomens hus ska ligga. 
 
Socialnämnden 
Béatrice Öman säger att socialnämnden har arbetat hårt de senaste tre åren för att få en 
budget som går ihop. Den åldrande befolkningen är en stor utmaning. 
 
När man nybygger nya gruppboenden och äldreboenden bygger man på ett annat sätt än 
man gjorde för 30 eller 50 år sedan. 
 
Platserna på tidigare äldreboenden räcker inte till. Samtidigt som vi bygger ett nytt 
äldreboende med inflyttning i april 2020 kommer de boende på Midgårdarna att flyttas 
till det nya. De boende från Midgårdarna och på korttidsboendet fyller det nya  
äldreboendet samtidigt som fler får beslut om särskilt boende. Den gamla lungkliniken 
måste byggas om för att möta de nya arbetsmiljökrav som gäller för att använda det som 
korttidsboende. Socialförvaltningen kommer att öppna två nya avdelningar på 
äldreboendet i Harads. 
 
Socialnämnden ska leverera nästa del av äldreboendeutredningen till fullmäktige under 
våren 2018. 
 
Vasti Lindqvist undrar varför man måste tömma äldreboendet på Prästholmen. Béatrice 
Öman säger att Midgårdarna motsvarar inte det som ska vara på ett äldreboende. Det är 
långa korridorer med hörn överallt. Där finns dåligt anpassade hissar. Kommunen har 
beslutat att lämna äldreboendet på Midgårdarna. Hissar var en viktig del av 
kravspecifikationen på det nya äldreboendet. 
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Béatrice Öman säger att socialförvaltningen har haft en bra krishantering i samband 
med utrymningen av Svedjebacka på grund av vägglöss. Förvaltningen var tvungen att 
snabbt rigga ett äldreboende på ett annat ställe. Man har fått köpa nya kläder och 
köksutrustning eftersom inget kunde tas med från Svedjebacka. 
 
Inger Bäcklund undrar vad som händer Erikslunds hälsocentral efter att den har slagits 
ihop med Björknäs. Béatrice Öman säger att samtal förs med Region Norrbotten. 
 
Nästa år kommer att vara kompetensförsörjningsår. Socialnämnden kommer att göra en 
kompetensförsörjningsplan. Nämnderna har fått ett uppdrag om 
jämställdhetsintegrering, främst inriktad mot brukarna. 
 
Utbildningsnämnden 
Johan Johansson säger att det finns stora ekonomiska underskott i gymnasiet. Man 
måste se över kostnaderna och kanske till och med ta bort någon utbildning. 
 
Det är ganska ojämställt bland personalen på utbildningsförvaltningen. 
 
Det är på gång att kanske överlämna den kommunala förskolan i Harads till Kids Corner. 
Det håller på att utredas och kommer till beslut under 2018. 
 
Karin Vikström Eklund säger att jämställdhet är viktigt från alla perspektiv. Har 
utbildningsförvaltningen hört hur det ser ut med mobbning och liknande i skolorna. 
Johan Johansson säger att det finns ett upprop som heter tystiklassen i samband med 
Metoo-rörelsen. Förvaltningen tittar på det hur det ser ut i skolan i Boden. 
 
Fastighetsnämnden 
Anders Pettersson säger att det är tur att det går bra för Boden med tanke på att det 
finns mycket att göra på många områden. Fastighetsnämnden ligger i startgroparna för 
planeringen av alla stora jobb som ska göras under nästa år. I kommunstyrelsen på 
måndag kommer man att fastställa en plan för nyinvesteringar under 2018. För 2018 
handlar det om investeringar på 85 miljoner kronor. De flesta är koncentrerade mot 
socialnämnden och utbildningsnämnden. Det ska bli en ny förskola med åtta avdelningar 
i Sävast som kommer att kosta cirka 50 miljoner. Björkdungens förskola kommer att 
kosta 38 miljoner kronor. Det är stora belopp på förhållandevis små anläggningar. 
 
Man drar igång två projekt med gruppbostäder på 11 miljoner vardera. Det blir vissa 
investeringar mot kfu-förvaltningen. I första hand att få ordning på 
omklädningsrummen på Träffpunkten i Sävast. 
 
Man avsätter 20 miljoner kronor i budgeten för att utveckla fler villatomter. Kommunen 
släpper 12-15 tomter i morgon på ett av områdena i Sävast. Det kommer nya områden 
hela tiden. 
 
Fastighetsnämnden har två stora utmaningar tillsammans med kfu-förvaltningen. Vad 
ska göras med ishallen som är gammal. Hur länge kan man hålla hallen vid liv. Är hallen i 
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sådant skick att den kan renoveras eller måste man bygga en ny hall? Projektet kallas 
Ishall 2020-2070. 
 
Den andra stora utmaningen är ridhuset där det pågår mycket verksamhet. Det är i 
princip en ungdomsgård och det bedrivs verksamhet för funktionsnedsatta. Ridhuset är 
i dåligt skick i många delar. Hur ska man kunna reparera samtidigt som det pågår 
verksamhet? Måste man bygga nya delar? 
 
Tekniska utskottet 
Hjördis Lindström säger att hon har varit i kontakt med Ellinor Isaksson Larsson om att 
affärerna inte ska sätta ut marschaller. Vem tar ansvaret om de som inte ser trampar på 
en marschall och får brännskador eller förstör sina kläder? Har kommunen ett ansvar 
för att se till att de synskadade kan färdas säkert? Ellinor Isaksson Larsson har sagt att 
man måste se till att det efterlevs så att alla kan gå säkert. Kurt Pettersson säger att han 
för frågan vidare och undersöka om kommunen har en policy för dessa frågor. 
 
Karin Vikström Eklund säger att hon ofta säger till affärsidkare om trottoarpratare som 
står i vägen och hon kommer även att säga till om marschaller. 
 
Johan Johansson säger att man måste ansöka om tillstånd för nyttjande av offentlig plats 
både för trottoarpratare och marschaller. 
 
Kurt Pettersson säger att det pågår mycket på tekniska förvaltningen. Förvaltningen 
håller på med långsiktiga projekt i fråga om vattenförsörjning och rening. 
 
En fråga som kommer på fullmäktige är en utvärdering av transporterna som tillämpas. 
Bodens kommun ligger bra till i kvalitetsutvärderingen och har få anmärkningar på 
färdtjänsten. Tekniska utskottet blir bra informerade varje månad hur det ser ut. 
 
Tekniska utskottet lämnar förslag om att förändra en del avgifter som har att göra med 
kostnader. Det blir en del höjningar. Fortfarande ligger bra till med avgifter för 
renhållning med mera. 
 
Vasti Lindqvist undrar om det är kommunen som är ansvarig för att gräva upp vid gamla 
tvätten. Anders Pettersson säger att staten har gått in med en finansiering genom 
Statens geologiska undersökning. Det finns kopplingar till kommunen som äger huset 
där Återvinningen ligger. 
 
Ylva Hansson säger att när man bygger ut Björkdungens förskola så har man samtidigt 
tagit tag i avloppsrören och dagvattenbrunnar. Det är ett arbete över många år att 
underhålla rören. Kurt Pettersson säger att man arbetar långsiktigt och investering i 
vatten, avlopp och reningsverk. Det krävs enorma investeringar om man tittar framåt. 
 
Vasti Lindqvist undrar hur länge gatan ska vara stängd vid Bränna Strand. Kurt 
Pettersson säger att när man började gräva så upptäckte man en massa olika saker som 
redan var nedgrävda, vilket gjorde att man var tvungen att byta ut mycket mer än man 
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trodde från början. Kurt Pettersson känner inte till något datum när man tror att det ska 
vara färdigt. 
 
Överförmyndarnämnden  
Gunnar Halin säger att överförmyndarenheten kommer att hålla en utbildning i Rollkoll 
ikväll. Det kommer att vara representanter från överförmyndarenheten och 
socialförvaltningen. 
 
Överförmyndarnämnden har alltid kunnat hitta gode män och förvaltare. Nu finns det 
problem med huvudmän med stora komplexa behov och samsjuklighet, missbruk och 
kriminalitet. Nämnden tittar på företag som har tjänsterna som har förvaltare. Ett 
företag som heter Optio är personalägt har förvaltare som tar på sig uppdrag. Det kan 
vara en lösning för överförmyndarnämnden i de svåraste uppdragen. 
 
Överförmyndarnämnden har fått tillsynsprotokoll från länsstyrelsen. De har granskat 
akter och ger nämnden beröm. Kopiorna på länsstyrelsens granskning går till 
kommunstyrelsen, fullmäktige och revisorerna. 
 
Ivan Åberg undrar om det kom i tidningen att det inte finns någon anmärkning alls. 

 
§ 9 Övriga frågor 
  
Manifestation av LSS 
Bo Jakobsson påminner om Nationella funktionshinderdagen i söndags. Den som har 
OECD har tio gånger högre risk att begå självmord. 
 
Arbetsgrupp LSS, upprättande av plattform 
Kerstin Hübinette säger att många organisationer har upprättat en plattform om vilka 
möjligheter som finns i LSS och de har utgått från de förarbeten som fanns till lagen. Det 
finns en plattform från Funktionsrätt Sverige som visar hur viktig LSS är. 
 
Patientkontraktprojekt 
Patientkontrakt är ett pilotprojekt för att öka samordningen av insatser för människor 
med olika vård- och omsorgskontakter. Kontrakt är ett sätt att komplettera dagens 
vårdgaranti. Det har kommit pengar till Norrbottens region och kontakter för att göra 
projektet. Det gäller patienter med många kroniska sjukdomar och många 
vårdkontakter. 
 
Förbättrad implementering 
Kerstin Hübinette säger att implementeringen av handlingsplaner inte varit bra. 
Personalen känner inte till de strategier som finns. Föreningslivet accepterar inte att 
strategier blir en skrivbordsprodukt. 
 
Béatrice Öman säger att socialförvaltningen har ett lagstadgat kvalitetsledningssystem. 
Det finns många riktliner och handlingsplaner. Alla nya strategier och handlingsplaner 
översätts till riktlinjer och rutiner för verksamheten. Det kan vara så att personalens 
rutiner bygger på strategier utan att personalen vet om det. 
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Kerstin Hübinette har tagit upp frågan även med regionen. Kerstin Hübinette sa att 
organisationerna som har tagit fram strategierna gärna hjälper till med att sprida 
information om strategier. 
 
Medborgarträffar 
Kerstin Hübinette frågar om kommunen har medborgarträffar där man pratar om hur 
man vill förändra samhället. Medborgarna ska vara delaktiga i all samhällsomvandling. 
 
Anders Pettersson säger att man kallar det medborgardialog i Boden. Kommunen har 
annonserat och den kommer att genomföras på olika sätt som via kommunens hemsida 
och även genom att anordna träffar. Träffar har redan genomförts i Sävast och 
Svartbjörnsbyn. Fler träffar kommer. Dialogen grundar sig i ett arbete med fördjupad 
översiktplan. Mot slutet av 2018 eller början av 2019 ska den fördjupade 
översiktsplanen antas politiskt. 
 
Margareta Pettersson säger att hennes man åkte till träffen i Sävast. Det var inte mer än 
ett tiotal besökande på träffen i Sävast. Hur har kommunen annonserat om träffen? Man 
måste göra så att det blir intressant för folk att åka dit. 
 
Anders Pettersson säger att det märkliga att det kommer 50 personer om man anordnar 
ett likande möte i någon av byarna. Där finns det ett större intresse att vara med och 
påverka. Vädret kan ha haft en viss betydelse för hur många som kom till Sävast, men de 
som anordnade träffen fick en tankeställare att inte fler kom. 
 
Hjördis Lindström undrar hur man får veta när och var den ska vara. Anders Pettersson 
säger att information inte är lätt. Det har varit många annonser och funnits information 
på kommunens hemsida och i Bodenbild. 
 
Béatrice Öman säger från socialnämndens sida att när folk hör av sig och har något att 
säga så är det något som avviker från normen. Oftast hör de inte av sig när allting 
fungerar som det ska. 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
Kerstin Isaksson, justerare 


