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Rådet för funktionshinderfrågor 

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 

 Tisdagen den 23 september, kl. 13:00-16:30  

 

Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson 

 Margareta Pohjanen  Mayvor Larsson 

 Ove Nilsson  Rigmor Matti 

 Ingrid Mattsson  Isabelle Öderyd 

   Ulla-Britt Jonsson  Johannes Sundelin 

 

Övriga deltagande Viktor Henmeskär § 19 

 Anders Segerlund § 20 

 Rita Poromaa, nämndsekreterare 

 

Utses att justera  

 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 17-22 

   Rita Poromaa 

 

 Ordförande 

  Laila Furskog  

 

 Justerande  

  Rigmor Matti   

 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ Para-

grafnummer 

 

Organ Rådet för funktionshinderfrågor 

 

Sammanträdesdatum 2014-09-23 

 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  
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Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Rita Poromaa   
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§ 17 

Delgivningar  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

Att hos kommunstyrelsen återaktualisera begäran om utökning antalet 

sammanträden från fyra till sex per år 

 

Att Laila Furskog, Rigmor Matti och handikappkonsulent får i uppdrag att 

utarbeta en skrivelse i frågan 

 

Att skrivelsen delges Rådet för funktionshinderfrågor den 16 december 

2014 

 

Att lägga delgivningen till handlingarna  

 

Bakgrund 

 

1. Protokoll, Kommunstyrelsen 2014-05-19 § 68, Rådet för funktionshin-

derfrågors begäran om antalet sammanträden från fyra till sex per år 
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§ 18 

Information från nämnder/styrelse och handikappföreningar  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

Att Rigmor Matti och Laila Furskog får i uppdrag att utarbeta ett yttrandet 

avseende detaljplan för del av fastighet Soutujärvi 16:19 

 

Att yttrandet delges rådet vid nästa sammanträde den 16 december 2014. 

 

Att Ulla-Britt Jonsson och handikappkonsulent får i uppdrag att kontakta 

Top Bostäder angående handikapp parkeringsplatserna vid Guldet 

 

Att i övrigt tacka för information och lägga dem till handlingarna 

 

Bakgrund 

 

Rådet för funktionshinderfrågor har beslutat att ha en stående punkt på 

dagordningen för information från nämnder/styrelse och handikappföre-

ningar. 

 

Ordförande informerar om att Rådet för funktionshinderfrågor getts möj-

ligheten att yttra sig över Detaljplan för del fastighet Soutujärvi 16:19, Gäl-

livare kommun. 

 

Reumatiker föreningen ska börja med paraffinbad för sina medlemmar.  

 

NHR har svårt att få ihop en styrelse. Detta kan innebära att föreningen inte 

kommer att ha några aktiviteter tills en styrelse kan tillsättas.  

 

HRF kommer att anordna en resa till Haparanda tillsammans med Hjärt-

lung föreningen. 

 

SRF kör en cirkel i mötesteknik. 

 

HSO har haft en hearing med politiker. Mötet var intressant och välbesökt. 
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Margareta Pohjanen, service- och tekniknämnden, berättar att förvaltningen 

håller på att ta fram en plan för skoterleder för tätorten. Förslaget kommer 

att gå ut för samråd med olika intressenter. Snöröjningsavtalet kommer att 

gå ut 2015 varför en ny upphandling kommer att göras.  

 

Johannes Sundelin, barn-, utbildning- och kulturnämnden, berättar att en 

översyn av skolstukturen i kommunen är på gång och beräknas vara klar 

2015. På grund av ökad  

efterfrågan kommer fem till sex nya förskoleavdelningar att öppnas. En ny 

biblioteks- och kulturplan är under upparbetning. 

 

Ulla-Britt Jonsson berättar att antalet handikapparkerings platser vid Guldet 

skurits ner från sex till fyra. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  7 (10) 

 

 2014-09-23 

 

GÄLLIVARE KOMMUN 

Rådet för funktionshinderfrågor 

   

     

| | | | Utdragsbestyrkande 

| | | | 

 

§ 19 

Information angående tillgänglighet  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

 

Att Rådet för funktionshinder frågor har ett extra sammanträde måndagen 

den 6 oktober med syftet att granska tillgängligheten i entrén/receptionen. 

 

Bakgrund 

 

Service- och teknikförvaltningen har inventerat tillgängligheten i kommu-

nens fastigheter.  

 

Viktor Heneskär, service- och teknikförvaltningen, redovisar för invente-

ring av tillgängligheten i kommunens fastigheter. Enkelt avhjälpta hinder 

ska vara åtgärdade till 2016. Inventeringen har gjorts enligt Plan och Bygg-

lagen (PBL) och Boverkets (BBR) regelverk. 
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§ 20 

Information om färdtjänst  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

 

Bakgrund 

 

Anders Segerlund, service- och teknikförvaltningen, informerar om föränd-

ringar i handläggningen av färdtjänst. 

 

Myndighetsutövningen kommer att överföras från kommunen till den Reg-

ionala trafikmyndigheten. Information om överföringen kommer att finnas i 

Kometen samt på Gällivare kommuns hemsida.  
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§ 21 

Utredning angående införandet av köttfri måndag  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

Att utse Laila Furskog, AnnaMaja Larsson och Rigmor Matti att utarbeta 

ett yttrande i ärendet 

 

Att yttrandet delges Rådet för funktionshinderfrågor till sammanträdet i 

december 2014 

 

Bakgrund 

 

Motionen om att utreda införande av en köttfri måndag bifölls av kommun-

fullmäktige 2014-04-07 § 57. Rådet för funktionshinderfrågor ges möjlig-

heten att yttra sig i frågan. Yttrandet ska vara registrator tillhanda senast 20 

oktober 2014. 
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§ 22 

Tillgänglighetsdag 2014  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

Att en Tillgänglighetsdag planeras till den 24 november 2014 

 

Att politiker från nämnderna inbjuds att delta under dagen 

 

Bakgrund 

 

Beredningen vill ta upp en diskussion med ledamöterna om att genomföra 

en  tillgänglighetsdag under hösten 2014.  

  

 


