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 BEVIS 
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§ 11 

Delgivningar  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

att lägga delgivningarna till handlingarna.  

 

Bakgrund  

 

1. Protokoll, Kommunala pensionärsrådet 2015-05-07 

 

2. Protokoll, Kommunala pensionärsrådet 2015-06-26 

 

3. Rådet för funktionshinderfrågor, 2015-06-02, Remissyttrande:  

Motion om kultur och hälsa 

 

4. Protokollsutdrag, Socialnämnden 2015-06-04 § 86,  

Habiliteringsersättning för personer med funktionsnedsättning 

(SN/2015:27) 

 

5. Detaljplan för del av Gällivare 76:1, del av Sjöjungfrun 3 och del av 

Sjöjungfrun 2, is- och evenemangsarena, Gällivare kommun,  

Tillgänglighet,  
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§ 12 

Information från nämnder/styrelse och handikappföreningar  

 

Rådet för funktionshinderfråger beslutar 

 

att representanter från RFF ska finnas med i den fortsatta referensgruppen 

för det vidare arbetet med skolstrukturomvandlingen, 

 

att återigen påtala för Top Bostäder om behovet av ett hinder för biltrafik 

längs gångbanan vid Guldet samt att Michael Martinsson får återrapportera  

ärendet vid kommande sammanträde, 

 

att påtala för Top Bostäder om behovet av bättre och starkare belysning vid 

Guldets entré.  

 

Bakgrund 

 

Rådet för funktionshinderfrågor har beslutat om att ha en stående punkt på  

dagordningen för information från nämnder/styrelse och  

handikappföreningar. 

 

Vid sammanträdet informerades om följande: 

 

Nämndernas representanter: 

Michael Martinsson, miljö- och byggnämnden: Agnetha Larsson,  

bygglovshandläggare har genomfört en kartläggning av tillgängligheten. 

Den redovisas för rådet vid kommande sammanträde. 

 

Anneli Isaksson, barn-, utbildning- och kulturnämnden: Anneli informerar 

om kommunfullmäktiges beslut om den kommande skolstrukturförändring-

en. Rådet borde bli en del av det fortsatta arbetet med att genomföra  

skolstrukturförändringarna samt rådfrågas vid kommande om-, till- och ny-

byggnationer i samband med förändringarna. Både gällande utomhusmiljö 

men även inomhusmiljön i skolorna. Det är inte tydliggjort var Särskolan 

ska placeras. Önskemål finns om placering centralt i tätorten.  
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Kommunfullmäktige har även avsatt medel för upprustning av lekplatser 

och playgrounds på skolgårdar och förskolegårdar. Playgrounds är  

tillgängliga på så sätt att det går att öppna upp större öppningar i sargen så 

att barn och vuxna med funktionsnedsättningar och hjälpmedel kan nyttja 

anläggningen.  

 

Anneli informerade vidare om att det blivit ett fel i föregående  

minnesanteckning. Magnus Stafstedt som då var ersättare för Anneli in-

formerade om att resurspersoner och speciallärare dragits in på skolorna. 

Den korrekta informationen ska vara att på grund av vikariebrist för ordina-

rie lärare så nyttjas resurspersonal och speciallärare till andra arbetsuppgif-

ter än de tilltänkta, vilket medför att de inte kan eller hinner fullgöra sina 

ordinarie arbetsuppgifter och stötta elever med olika behov. 

 

Anette Lindström, socialnämnden: Socialnämnden har ännu inte haft något  

sammanträde, så det finns vid dagens sammanträde inget att informera. 

 

Föreningarnas representanter: 

Mayvor Larsson, Reumatikerförbundet: verksamheten har inte riktigt  

startat upp efter sommaren. Vill påminna om att protokollet från KPR ska 

skickas till HSO som sedan vidarebefordrar det till övriga föreningar. 

 

Laila Furskog, HSO: inget att informera om. 

 

Ulla-Britt Jonsson, HRF: Som många gånger förut vill hon påtala att det 

saknas en sten/hinder på gångbanan vid Guldet. Gångbanan går från Guldet 

till den nya parkeringen vid Maria förskola. Där har föreningarna sina par-

keringsplatser och använder gångbanan dagligen. Det förekommer biltrafik 

och det är inte säkert att gå där. Har påtalat för Top bostäder att ett hinder 

måste sättas dit och det har de blivit lovade. Det måste sättas dit innan snön 

kommer. Michael Martinsson tar med sig frågan till SoT. Ove Nilsson, 

SRF, säger att en betongsugga inte är att rekommendera då de är svåra att 

se, och är utformade så att man lätt trillar över. En stor sten eller en stolpe 

är att föredra. 
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Ove Nilsson, SRF: SRFs förening är för närvarande vilande då det inte 

finns någon aktiv styrelse. Ove påtalar igen att belysningen utanför Guldets 

entré är dålig. Hade behövts starkare belysning och gärna rörelsesensorer så 

att de inte behöver lysa dygnet runt i onödan. Även felparkeringar före-

kommer vid Guldet, där Tops personal använder föreningarnas reserverade 

platser. 

 

Sigrid Mattsson, Neuroförbundet: föreningen är stillastående. Inget att 

informera om. 

 

Yrkande 1 

Laila Furskog yrkar att representanter från RFF ska finnas med i den  

fortsatta referensgruppen för det vidare arbetet med skolstrukturomvand-

lingen. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande ställer Laila Furskogs förslag till beslut under proposition.  

Efter gjorda propositioner finner ordförande att rådet för funktionshinder-

frågor har beslutat i enlighet med Laila Furskogs förslag. 

 

Yrkande 2 

Ulla-Britt Jonsson yrkar att återigen påtala för Top Bostäder om behovet av 

ett hinder för biltrafik längs gångbanan vid Guldet samt att Michael 

Martinsson får återrapportera ärendet vid kommande sammanträde.  
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Propositionsordning 2 

Ordförande ställer Ulla-Britt Jonssons förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordförande att rådet för funktionshinder-

frågor har beslutat i enlighet med Ulla-Britt Jonssons förslag. 

 

Yrkande 3 

Ove Nilsson yrkar att påtala för Top Bostäder om behovet av bättre och 

starkare belysning vid Guldets entré.  

 

Propositionsordning 3 

Ordförande ställer Ove Nilssons förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att rådet för funktionshinderfrågor 

har beslutat i enlighet med Ove Nilssons förslag. 
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§ 13 

Hantering av remissyttranden  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

att samma grupp som vid tidigare tillfälle väljs till remissgrupp. Gruppen 

består av ordförande Bernt Nordgren, vice ordförande AnnaMaja Larsson, 

Ulla-Britt Jonsson, Rigmor Matti och Laila Furskog. 

 

Bakgrund 

Remissyttranden kan begäras med kort varsel och Rådet för  

funktionshinderfrågor bör ta ställning till hur yttranden ska hanteras. 

 

Ordförande Bernt Nordgren föreslår att rådet väljer en mindre grupp som 

vid behov snabbt kan kallas in i syfte att författa ett remissyttranden.  

 

Yrkande 

Mayvor Larsson yrkar att samma grupp som vid tidigare tillfälle väljs till 

remissgrupp. Gruppen består av ordförande Bernt Nordgren, vice  

ordförande AnnaMaja Larsson, Ulla-Britt Jonsson, Rigmor Matti och Laila 

Furskog. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Mayvor Larssons förslag till beslut under proposition. 

Efter gjorda propositioner finner ordföranden att rådet för funktionshinder-

frågor har beslutat i enlighet med Mayvor Larssons förslag. 
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§ 14 

Kompletterande utredning avseende transporter av brukare till och från 

daglig verksamhet  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

att den valda remissgruppen författar ett yttrande i samband med  

justeringen av protokollet, måndagen den 31 augusti 2015, att sekreteraren 

närvarar och bistår gruppen samt att yttrandet delges rådet vid kommande 

sammanträde. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden beslutade 2015-06-04 att ärendet ska remitteras till RFF för 

yttrande innan beslut. Ärendet tas upp för beslut vid socialnämndens  

sammanträde i oktober 2015. 

 

Beslutsunderlag 

 

1. Protokollsutdrag SN, 2015-06-04 

2. Kompletterande utredning avseende transporter av brukare till och från 

daglig verksamhet inklusive bilaga, 2015-04-28 (Diarienummer 

Sn/2012:226-734) 

3. Kompletterande utredning avseende transporter av brukare till och från 

daglig verksamhet inklusive bilaga, 2015-04-14 (Diarienummer 

Sn/2012:226-734) 

4. Protokollsutdrag SN, 2014-12-11 

5. Sammanträdesprotokoll SN au, 2015-05-21 

 

Ärendet diskuteras vid dagens sammanträde.  

 

Yrkande 

Bernt Nordgren yrkar att den valda remissgruppen författar ett yttrande i 

samband med justeringen av protokollet, måndagen den 31 augusti 2015, 

att sekreteraren närvarar och bistår gruppen samt att yttrandet delges rådet 

vid kommande sammanträde. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt förslag under proposition. Efter ställda propositioner 

finner ordföranden att rådet för funktionshinderfrågor beslutat i enlighet 

med Bernt Nordgrens förslag. 
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§ 15 

Detaljplaner  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

att beredningen tar upp detaljplaner när dessa berör gruppens medlemmar 

och målgrupp,  

 

att RFF vid kommande sammanträde ska få information om Centrumplanen 

och det pågående arbetet med den, framförallt belysning- och  

tillgänglighetsperspektiv, 

 

att sekreteraren till kommande sammanträde planerar in besök från  

ansvarig för centrumplanen så att rådet kan göras delaktig i det fortsatta 

arbetet. 

 

 

Bakgrund 

Rådet för funktionshinderfrågor bör ta ställning till hur rådet ska hantera 

detaljplaner.  

 

Yrkande 

Anneli Isaksson yrkar  

att beredningen tar upp detaljplaner när dessa berör gruppens medlemmar 

och målgrupp,  

 

att RFF vid kommande sammanträde ska få information om Centrumplanen 

och det pågående arbetet med den, framförallt belysning- och  

tillgänglighetsperspektiv, 

 

att sekreteraren till kommande sammanträde planerar in besök från  

ansvarig för centrumplanen så att rådet kan göras delaktig i det fortsatta 

arbetet. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Anneli Isakssons yrkande under proposition. Efter 

ställda  

propositioner finner ordförande att rådet för funktionshinderfrågor beslutat 

i enlighet med Anneli Isakssons förslag. 
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§ 16 

Information från Miljö- och byggförvaltningen gällande inventering av  

tillgänglighet  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

att sekreteraren får i uppdrag att ta med ärendet till kommande 

sammanträde samt bjuda in Agnetha Larsson för information om  

inventering av tillgängligheten. 

 

Bakgrund 

Rådet för funktionshinderfrågor har 2015-06-16 beslutat att rådet vill ha 

information från bygginspektör Agnetha Larsson vid miljö- och  

byggförvaltningen gällande hur långt arbetet med inventering av  

tillgänglighet har framskridit.  

 

På grund av semestertider finns inte möjlighet att få information från miljö-

och byggförvaltningen i dagsläget.  

 

Yrkande 

Bernt Nordgren yrkar att sekreteraren får i uppdrag att ta med ärendet till 

kommande sammanträde samt bjuda in Agnetha Larsson för information 

om inventering av tillgängligheten.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer sitt förslag under proposition. Efter ställda propositioner 

finner ordförande att rådet för funktionshinderfrågor beslutat i enlighet med 

Bernt Nordgrens förslag. 

 

 

 

   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  15 (16) 

 

 2015-08-27  

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Rådet för funktionshinderfrågor  

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

§ 17 

Information från barn-, utbildning- och kulturförvaltning gällande 

 ensamkommande barns skolgång  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

att tacka Anna-Karin Johansson för informationen och lägga den till  

handlingarna. 

 

 

Bakgrund 

Rådet för funktionshinderfrågor har beslutat 2015-04-28 att bjuda in någon 

från barn-, utbildning- och kulturförvaltningen att informera om 

ensamkommande barns skolgång. 

 

Anna-Karin Johansson som arbetar i förberedelseklass på Hedskolan  

informerar. 
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§ 18 

Övriga frågor  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

att frågan om scanners på Coop Forum hänskjuts till kommande  

sammanträde, 

 

att frågan om tillgänglighet kring bryggor skickas till service- och  

tekniknämnden, 

 

att sekreteraren får i uppgift att kontrollera så att rätt vision samt  

värdegrundsord finns inskrivna i arbetsmaterialet, 

 

att AnnaMajas frågor hänskjuts till kommande sammanträde. 

 

 

Bakgrund 

1. Scanner på Coop forum sitter för högt upp.  

 

2. Behov av allmän översyn av bryggor i Gällivare tätort. Frågan tillhör 

service- och teknikförvaltningens gata och park-avdelning.  Bryggan vid 

Sandviken har vandaliserats. Vid flera bryggor är marken innan bryggan 

otillgänglig och omöjliggör för rullstolar och övriga hjälpmedel att ta sig 

fram. En översyn av tillgängligheten kring bryggorna behöver genomföras 

av service- och teknikförvaltningen. 

 

3. Anneli informerar om fel fakta i arbetsmaterialet som Rita presenterade. 

Kommunens vision var fel samt att de värdegrundsord som kommunen har 

förändrades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 augusti. Detta 

behöver justeras i materialet. 

 

4. AnnaMaja Larsson har skickat ett flertal frågor till sekreteraren. Dessa 

tas med till nästa sammanträde så att rådets medlemmar hinner förbereda 

sig. 


