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| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1  

 Tisdagen den 28 april 2015, KL 13:00 – 16:00 

 

Beslutande Bernt Nordgren, ordförande 

 Anneli Isaksson  

 Magnus Tornberg, ej tjg ers   

 Anette Lindström 

 Michael Martinsson, tjg kl. 14:40 – 16:00 

 Gun Isaxsson, ej tjg ers 

 Mayvor Larsson 

 Götha Holmberg 

 Rigmor Matti 

 AnnaMaja Larsson 

 Håkan Engelmark, ej tjg ers 

 Ulla-Britt Jonsson 

 

Övriga deltagande Mats Lundgren  

 Mona Holmström 

 Rita Poromaa , nämndsekreterare 

 

Utses att justera Ulla-Britt Jonsson 

 

Justeringens plats och tid  Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 6 maj 2015, kl. 13:30 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 6-10 

  Rita Poromaa 

Rita Poromaa  

 

 Ordförande 

  Bernt Nordgren  

 

 Justerande  

  Ulla-Britt Jonsson   

 

 

 BEVIS 
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 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ Para-

grafnummer 

 

Organ Rådet för funktionshinderfrågor  

 

Sammanträdesdatum 2015-04-28  

 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  

 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  
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§ 6 

Delgivningar 

  

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar  

 

Att lägga delgivningarna till handlingarna 

 

 

Bakgrund 

 

1. Protokoll 2015-01-29, miljö- och byggnämnden, Val av representant till 

Rådet för funktionshinderfrågor för år 2015-2018, § 8 

 

2. Protokoll 2015-02-16, kommunstyrelsen, Utökning av antalet samman-

träden för Rådet för funktionshinderfrågor (KS/2014:529), § 54 
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§ 7 

Information från nämnder/styrelse och handikappföreningar  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

Att rapporten om inventering av tillgänglighet redovisas för Rådet för 

funktionshinderfrågor i december 2015 

 

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

 

Bakgrund 

 

Rådet för funktionshinderfrågor har beslutat att ha en stående punkt på 

dagordningen för information från nämnder/styrelse och handikappföre-

ningar 

 

Kommunstyrelsen: 

Bernt Nordgren informerar om samhällsomvandlingen/kommande nybygg-

nationer som: 

Nybyggnation av bostäder i Lestadiusparken 

Eventuell nybyggnation av bostäder söder om kyrkan, Gällivare 

Nybyggnation av bostäder på nuvarande personalparkering vid kommunhu-

set 

Nybyggnation bostäder i Repisvaara 

 

Barn-, Utbildning- och Kulturnämnden: 

Utredningen om den framtida skolstrukturen i Gällivare kommun: Anneli 

Isaksson informerar om dialogmöten med berörda. Allmänheten har getts 

tillfälle att inkomma med åsikter i frågan. Utredningen förväntas bli klar till 

sommaren.  

Nämnden har förlagt sina sammanträden ute i verksamheterna för dialog 

med lärare, elever och föräldrar. 

Nämnden kommer att inrätta ett kulturutskott. 

Revisorerna har granskat brand- och skalskyddet i verksamheterna. En åt-

gärdsplan kommer att utarbetas med utgångspunkt från framförd kritik i 

revisionsrapporten. 
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Miljö- och byggnämnden: 

Michael Martinsson informerar om en pågående inventering av tillgänglig-

het i publika lokaler. 

 

HSO: AnnaMaja Larsson informerar om HSO:s årsmöte samt att hon åter-

valts till ordförande för 2015. HSO har inrättat en beredningsgrupp med 

syftet att diskutera olika frågor ur ett funktionshindersperspektiv och som 

därefter ska lyftas upp i Rådet för funktionshinderfrågor. 

 

Handikappkonsulenten: 

 

Belysningen vid Guldet – Top Bostäder kommer att göra en översyn av be-

lysning i sina lokaler och översynen inkluderar även belysningen vid Gul-

det.  

Parkeringsplatserna, vid entrén till Guldet, med uttag för motorvärmare – 

För att få tillgång till dessa måste ett avtal upprättas med Top Bostäder.  

Hörselslingan på Guldet – Landstinget har skickat en rapport om vad som 

måste åtgärdas och inväntar en beställning från Top Bostäder. 

Handikapparkeringsplatserna – En betonggris kommer att ställas ut för att 

förhindra passage mellan förskolan/skolan och Guldet. 
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§ 8 

Publicering av Rådet för funktionshinderfrågor  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

Att ledamöter fotograferas för publicering på hemsidan 

 

Bakgrund 

 

Information om publicering av ledamöter i Rådet för funktionshinderfrågor. 
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§ 9 

Talfunktion på hemsidan  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar att 
 

Att förorda read speaker   

 

Att ikonen för funktionen förtydligas 

 

Att undersöka möjligheten att införliva minoritetsspråken i produkten samt 

kostnader för detta 

 

Bakgrund 

 

Information om att göra hemsidan mer tillgänglig för personer med funkt-

ionsnedsättning via talfunktion. Presentation av talande webb plus och read 

speaker . 

 

Besök av Mats Lundgren, informationssekreterare, kommunstyrelsen. 
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§ 10 

Information om ensamkommande flyktingbarn  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 

Att bjuda in någon från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att in-

formera om ensamkommande barns skolgång 

 

Att i övrigt tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

 

Bakgrund 

 

Information om Gällivare kommuns mottagande av ensamkommande flyk-

tingbarn med utgångspunkt från socialnämndens ansvarsområde. 

 

Besök av Mona Holmström, avdelningschef, socialtjänsten. 

 

 

 

  

/ 


