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Plats och tid 

Beslutande 

Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, rum 1 , fredagen den 
16 september 2016 kl. 13:00-15:05 
Bernt Nordgren 
Anneli Isaksson 
Annette Lindström 
Britt-Marie Wiklund 
Ulla-Britt Jonsson 
Laila Furskog 
Gretha Fagerlönn 
Mayvor Larsson 
Bo Holmgren Tjänstg ers 

Ordförande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats 
och tid 

Anna Johansson 
Jaana Moberg § 20 

Laila Furskog 

Sekreterare 
Projektledare skolstruktur 

Förvaltningsbyggnaden , tisdagen den 27 september 2016 , klockan 
11:00 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Laila Furskog 

Paragraf §20 - §26 

Anna Johansson 

^hiuJ tihJch 
Bernt Nordgren r 

B E V I S 

Justeringen har tillkännagivits via anslag Paragraf §20 - §26 

Organ Rådet för funktionshinderfrågo 

Sammanträdesdatum /SammanträdeDatum/ 

Anslags uppsättande /Anslag från och Anslags nedtagande /Anslag till och med/ 
med/ 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
Underskrift 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
SIDAN 

§ 20 4 
Information till RFF gällande skolstrukturen 

§ 21 5 
Information från nämnder, styrelse och handikappföreningar 

§ 22 7 
Delgivningar 

§ 23 8 
Färdtjänst 

§ 24 9 
Syn- och hörselinstruktör 

§ 25 10 
Tillgänglighet i butik 

§ 26 11 
Övriga frågor 
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§ 20 

Information till RFF gällande skolstrukturen 

KS/2016:633 609 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutade 2016-06-09 att bjuda in Jaana 
Moberg för information gällande skolstrukturen till kommande samman
träde. 

Jaana Moberg ger under dagens sammanträde information om skolstruk
turen. 

— A Utdragsbestyrkande 

få $ 
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§ 21 

Information från nämnder, styrelse och handikappföreningar 

KS/2016:74 000 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rådet för funktionshinderfrågor har en stående punkt på dagordningen 
för information från nämnder, styrelse och handikappföreningar. 

Mayvor Larsson, reumatikerföreningen: 
-Sedvanlig verksamhet. 
- Nyanlända kvinnor träffas och handarbetaren kväll/vecka. 

Ulla-Britt Jonsson, HRF: 
-Planerar medlemsmöte i Ullatti. 

Laila Furskog, Astma/Allergiföreningen: 
- Föreningen har varit på aktiviteter 
- Planerar gå på SPA. 

Gretha Fagerlönn, strokeföreningen: 
- Föreningen har vattengymnastik. 
- Kulturresa till Abborträsk. 
- Sommarresa till Luleå. 

Anette Lindström, socialnämnden: 
- Budget. 
- Information om att det visat att sjukfrånvaron har minskat med ökad 
grundbemanning. 
- RemoAge pågår. 
- Ny A-kost. 
- Strandvillan planeras öppna november 2016. Forsgläntan planeras 
öppna mars 2017. 
- Anettes sista sammanträde i RFF. 

Britt-Marie Wiklund, service- och tekniknämnden: 
- Förberedelse upphandling för snöröjning. Punktform lista med fokus på t 
ex tillgänglighet och säkerhet för barn. 

Utdragsbestyrkande 
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Anneli Isaksson, barn-, utbildning- och kulturnämnden: 
- Vid läs- och skrivproblematik gör skolan en läs- och skrivutredning. 
Länslogopedin kopplas in vid artikulationsproblem och stamning. 
- Elevhälsan gör bedömning om barn behöver extra resurs av medicinska 
skäl. 
- Svårt få personal. Två halvdagar med rektorer och förskolechef utifrån 
detta. 

Bernt Nordgren, kommunstyrelsen: 
-Problem med flygtrafik. Trafikverket är involverat och upphandling ska 
ske. 
- Förhandlingarna med LKAB är igång. 
- Mats Pettersson ny kommunchef. 
- Bernt är med i styrgrupp gällande vikarieanskaffning i kommunen. 
- Kostutredning färdig i höst. 
- Eventuellt ny budget. 

^ M 
Utdragsbestyrkande 
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§ 22 

Delgivningar 

KS/2016:73 100 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

att lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rådet för funktionshinderfrågor har delgivningar som stående ärende vid 
rådets sammanträden. 

Underlag 
L Protokoll Länshandikappråd och länspensionärsråd, 2016-05-13 
2. Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 2016-06-17 
3. Medel för utbildning till rådet för funktionshinderfrågor, 2016-06-17 

di H 
Utdragsbestyrkande 
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§ 23 

Färdtjänst 

KS/2016:439 736 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutade 2016-06-09 att Britt-Marie 
Wiklund tar reda på om det är möjligt att kommunen gör tilläggsavtal 
som möjliggör att resenär med färdtjänst får ta med sig t ex permobil. 

<H Utdragsbestyrkande 
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§ 24 

Syn- och hörselinstruktör 

KS/2016:289 000 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rådet för funktionshinderfrågor har 2015-12-15 beslutat att gå vidare 
med frågan om syn- och hörselinstruktör. 

2016-06-09 beslutade rådet för funktionshinderfragor att hänskjuta 
ärendet till nästa sammanträde då Anette Lindström inte är närvarande. 

Anette Lindström informerar vid dagens sammanträde att frågan är dis
kuterad med socialchef. 

HRF kan vara delaktig i utbildning av personal. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 2 5 

Tillgänglighet i butik 

KS/2016:541 299 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rådet för funktionshinderfrågor beslutade 2016-06-09 att material som 
inkommit från konsumentverket ska tas med till kommande samman
träde. 

Underlag 
1. Information gällande material om tillgänglighet i butik 
2. Pressmedelande - butiker klarar inte tillgänglighetskraven 
3. Flygblad- testa din butik 

Utdragsbestyrkande 
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§ 26 

Övriga frågor 

KS/2016:75 019 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rådet för funktionshinderfrågor har övriga frågor som stående ärende vid 
rådets sammanträden. 

Inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 

/I f \ 1 u Utdragsbestyrkande 

*m å 


