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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-12-05 

 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
Plats och tid Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00 

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen  
Eva Lundström, Allergiföreningen 
Monica Nyman Björklund, HRF 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Siv Forslund, SN 
Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden 
Malte Larsson, FUB 
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå  
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 
Jan-Eric Sandberg, Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare för Anna Åström 
 

 
Övriga deltagande 

 
Tomas Backeström, avd chef, Stöd och omsorg 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
 
Tillgänglighetsansvarig: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid Samhälls-
planering. Deltog under punkten: Tillgänglighet 

Utses att justera 
 

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå 

Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 48 - 60 
  Gun-Britt Wiksten 

 
 

 Ordförande   
  Sven-Gösta Pettersson  

 Justerande Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt, Piteå  
    

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunala tillgänglighetsrådet  
Sammanträdesdatum  2019-12-05  
Anslags uppsät-
tande 

  Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Socialtjänsten 
    
Underskrift    
 
 

 
 

          Utdragsbestyrkande 
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KTR § 48 
Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat. En presentations-
runda gjordes. 
 
______ 
 
 
KTR § 49 
Fastställer dagordning 
Dagordningen fastställes.  
 
________ 
 
 
KTR § 50 
Val av justerare 
Till justerare utses Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå 
 
________  
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KTR § 51 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 19 september 2019 gicks igenom och lades till 
handlingarna med en ändring under § 36 Tillgänglighet: Det ska ändras till:  
”Representanter från olika föreningar har varit med på tillgänglighets-
vandringen i Öjebyn på nya torget”. Förutom detta är § 36 oförändrad. 
 
______ 
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KTR § 52 
Tillgänglighet 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Anna Stamblewski, samhällsutvecklare väl-
kommen. Mathias Keisu, trafikplanerare skulle också ha medverkat under 
denna punkt, men har blivit sjuk. 
 
Fråga från SRF 
* Tillgänglighet – Busstationen 
Svar: Möte har hållits tillsammans med Länstrafiken rörande möjligheterna till 
att ytterligare förstärka tillgängligheten för synskadade på busstationen. Främst 
har det diskuterats alternativ för att tydliggöra respektive hållplatsläge (när står 
man vid A, B, C osv). Länstrafiken ser nu över vilka lösningar som erbjuds 
inom deras kontaktnät samt vad respektive förslag innebär för åtgärder, kost-
nader och platsbehov. En ny träff kommer att hållas i februari.  
 
Samhällsbyggnads kollektivtrafikbudget har medel avsatta för själva trafiken i 
sig, kostnader för olika åtgärder av hållplatser, tillgänglighetsåtgärder, anslu-
tande gång- och cykelvägar och så vidare ingår inte i den budgeten. Den typen 
av åtgärder sker vanligtvis i samband med exempelvis en ombyggnation av en 
gata. Det går därför inte i dagsläget att säga vad eventuella åtgärder kan bestå 
av och när de kan ske. 
 
Mathias Keisu tar gärna emot synpunkter som de bör tänka på i kommande 
projekt. Vill man så är man även välkommen att höra av sig med frågor via 
telefon eller mail, telefon 0911-69 61 10. 
 
 
Fråga från Piteå Funktionsrätt Centrum 
* Kommunens tjänstebilar (använd halvljus och stå inte på handikappar   
keringar) 
Tomas Backeström, avd chef Stöd och omsorg säger att det har kommit en 
uppmaning på insidan (kommunens interna sida), att: 
 

När vi kör bil i tjänsten representerar vi Piteå kommun och vi har tagit fram 
några punkter som är viktiga att tänka på. 

När du kör kommunens tjänstebilar ska du: 

• använda halvljus (kolla när du startar vilket läge ljuset är inställt på) 

• hålla hastigheter och följa trafikreglerna. Inte köra på gång- och cykel-         
vägar 
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KTR § 52, forts 

Tillgänglighet 

• parkera på avsedda parkeringsplatser. Inte parkera på platser för rörelse-
hindrade om du inte har tillstånd           

 
Fråga från Piteå älvdal Neuro 
* Handikapparkeringar i stan 
Parkering vid specsavers (Lillbrogatan markerad handikapp P-ruta). Varför kan 
man inte stå med förardörr mot trottoar när man ska ut ur bilen med rullstol, 
man måste i nuläget stå med dörr ut mot trafik vilket innebär en fara för mig 
som rullstolsburen och personer med funktionsnedsättning. Att behöva montera 
ihop rullstol med öppen dörr ut i trafiken samt att man måste ut i körbanan för 
att ta sig till övergångsstället skapar en trafikfara, man slipper alla dessa säker-
hetsproblem om man står vänd åt andra hållet. 
 
Svar: Av trafiksäkerhetsskäl är det endast tillåtet att parkera i ens egen färd-
riktning, alltså inte mot mötande trafik. Det finns dock ett behov av att se över 
hela parkeringssituationen på Lillbrogatan, inte minst då det även är ett stort 
behov av ordnade cykelparkeringar på gatan. Arbete kring detta pågår just nu 
och förslag tas fram, men det är inte fastställt när i tid som åtgärder blir aktu-
ella. 
 
______ 
 
Vinnova 
Anna Stamblewski berättar att kommunen kan ansöka om statliga medel hos 
Vinnova för att utveckla och testa lösningar utifrån principen om universell 
utformning som stärker tillgänglighet inom städers och samhällens verksam-
heter och miljöer och tjänster. 
 
Vinnova vill med mångfald som grund, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhället för alla oavsett behov, förutsättningar och funkt-
ionsförmåga. 
 
______ 
 
Styrkraft inom funktionshinderpolitiken 
Sverige har ett nytt mål för funktionshinderpolitiken och den antogs 2017 och 
handlar om mänskliga rättigheter. Sveriges nya mål pekar på FN-konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samhället ska ha mång-
fald och många olika människor ska få plats och trivas. 
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KTR § 52, forts 

Tillgänglighet 
Regeringen vill att Sverige ska nå målet fortare. Det är bäst att göra rätt från 
början, alltså universell utformning. Låt fler vara med och bestämma och de 
som bestämmer om olika områden behöver samarbeta.  
 
Kommunerna bestämmer över många viktiga frågor, därför är det viktigt att den 
är med i utredningen. 
 
Sju områden och sex myndigheter 
 
Områdena är: 
1. Arbete 
2. Utbildning 
3. Transporter 
4. Kultur 
5. Vård (Hälsovård, sjukvård, tandvård) 
6. Social välfärd och trygghet 
7. Bostäder (och planering av nya hus)Statens offentliga utredningar svarat på 
den 
 
Myndigheterna är: 
1. Arbetsförmedlingen kring arbete 
2. Statens skolverk för utbildning 
3. Trafikverket för transporter 
4. Statens kulturråd för kultur 
5. Socialstyrelsen för vård 
6. Socialstyrelsen för social välfärd och trygghet 
7. Boverket för bostäder 
 
Kommunstyrelsen har bland annat samlat in svar från kultur, park och fritid, 
barn- och utbildning, socialförvaltningen som har yttrat sig. Kommer upp i 
kommunfullmäktige nu i december eller januari. Regeringen föreslås anställa en 
nationell samordnare. 
 
Elisabeth Vidman, kommunstyrelsen berättar att Socialdepartementet har utsett 
Piteå kommun att vara en remissinstans. 
 
______ 
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KTR § 53 
EU-Projekt Kompetenslyftet PA 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Annika Risberg, projektledare och Christine 
Lired Samuelsson välkomna.  
 
Annika berättar att hon och Christine är kollegor och jobbar som chefer för 
personlig assistans på Stöd och omsorg i vanliga fall.  
 
Annika och Christine berättar om EU-Projekt Kompetenslyftet PA, se bilaga 1. 
 
______ 
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KTR § 54 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Helena Magnusson, avd chef Äldreom-
sorgen och Irene Lundqvist, MAS välkommen. 
 
Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum 
* Djur på äldreboenden 
Vi anser att  kommunen borde pröva möjligheten på ett boende, med personal 
som har djurvana. Bevisligen har levande djur en lugnande effekt. 
 
Svar: Helena Magnusson berättar att kommunen har utrett om möjligheten att 
ha djur på boenden. Vägledning från Socialstyrelsen, om en person flyttar in på 
särskilt boende och har en katt som den enskilde kan sköta själv, så går det. 
Man får ta in hunden till en boende vid besök, inte ha den i allmänna utrym-
men. Det är olämpligt att hundar vistas okontrollerat i en vård- eller omsorgs-
verksamhet, vare sig det sker regelbundet eller tillfälligt.  
 
Irene Lundqvist, MAS säger att det grundar sig på allergier, hygien och att bo-
endet ska vara tillgängligt. Det finns många regelverk och riktlinjer. Hygienen 
är väldigt viktig när man arbetar med svårt sjuka människor. Viktigt att tvätta 
och sprita händer före och efter patientvård för att inte smitta personen eller 
överföra smitta till andra. Inte ha ringar, klockor, armband, inte lösnaglar, man 
ska ha kortärmade plagg på överdelen av kroppen. 
 
En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning 
och vårdrelaterade infektioner. Kort sagt: Rena händer räddar liv. 
 
Hur är det med robotkatter? De som inte är tvättbara får inte flyttas mellan bo-
ende, bara de som går att tvätta och hållas rena. 
 
* Boende Opalen 
Enligt uppgift är ett EP larm beställt i maj för en av de boende. Eftersom det 
inte har kommit något larm, så vad har hänt? 
 
Svar: Tomas Backeström, avd chef Stöd och omsorg säger att i det här rådet 
ska vi inte diskutera individärenden, men i det här fallet rör det en brukare. En 
hel del missförstånd har uppstått huruvida vem som har rätt att ordinera ett EP-
larm, därav förseningen. Enligt Hjälpmedelscentralen så är det en läkare som 
måste ordinera EP-larm, inte en sjuksköterska eller någon annan.  
 
______ 
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KTR § 54, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
* Projekt Anhörigstöd 
Tomas Backeström, avd chef Stöd och omsorg berättar att projektet: ”Utökat 
anhörigstöd till personer med psykisk ohälsa” är avslutat. Hela nämnden gör en 
översyn över hur vi ska jobba med anhörigstödet i fortsättningen, nu när vi blir 
en socialtjänst.  
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå, menar ni alla grupper?  
 
Tomas Backeström, ja det gäller alla. 
 
Frågor från Piteå älvdal Neuro 
* Tillgänglighet på badhusen 
Tillgänglighet i badhusen ang lyft ner och upp ur stora bassängerna Öjebyn och 
Munksunds badhus samt norrstrandsbassängen. Många klarar inte av att 
bada/träna i varmt vatten på grund av skadorna/sjukdom och skulle därför be-
höva tillgång till den stora kallare bassängen. 
 
Svar: Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden har skickat följande svar: 
Frågan om lyft i stora bassängen Öjebyn eller Munksund har varit upp tidigare. 
Simhallspersonalen har varit i kontakt med de som säljer lyftar, men inte hittat 
någon variant som skulle fungera i Öjebyn eller Munksund. Detta beroende på 
bassängens utformning. Det är inte heller speciellt vanligt att man har lyft i 
stora allmänna bassänger. Varmbadet är mer behovsanpassat och har god till-
gänglighet. 
 
Är behoven stora kan vi dock gå vidare och fortsatt undersöka frågan. 
 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
* Många personer som besöker personer som vårdas i hemmet 
Varför måste det vara så många olika personer varje dag som besöker gamla 
och dementa personer som vårdas i hemmet, många vårdtagare blir väldigt för-
virrade av detta. 
 
Svar: Helena Magnusson, avd chef Äldreomsorgen säger att de mäter perso-
nalkontinuiteten via kommunens mätningssystem. De mäter 2 eller flera besök 
mellan kl 7-22. Under en 14 dagars period besöker i snitt 13 personer sin vård-
tagare, då inräknas inte matservice och trygghetslarm. 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung undrar när den sista mätningen gjordes? 
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KTR § 54, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Helena Magnusson säger att den gjordes ifjol. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå säger att behöver det vara så många, 
bra att frågan blir belyst. 
 
Helena Magnusson säger att Piteå har det ganska svårt med personalförsörj-
ningen. Klart vi ska jobba för att det ska bli bättre. 
 
Anita Berglund Piteå HjärtLung berättar att hon är imponerad över pusslandet 
med personal när några är inlagda på sjukhus och schemat ändras, men att de 
personer som behöver hjälp får det. Fantastiskt bra gjort. 
 
* Öppen verksamhet för demenssjuka 
I dag finns ingen organiserad verksamhet för personer som är i början av 
demenssjukdom. Önskemål finns om en öppen verksamhet anpassad för 
demenssjuka någon gång per vecka. Alltså innan man får en biståndsbedöm-
ning. 
 
Helena Magnusson säger att idag har vi inte någon sådan verksamhet. Munk-
berga kommer att läggas ned, där det idag finns en verksamhet för dementa. 
Äldreomsorgen har börjat utreda om det kan bli något på Äldrecentrat. 
 
* Ingen fysisk läkare på Ängsgården 
Ytterligare en  fråga har dykt upp, nämligen, varför är det ingen "fysisk" läkare 
som besöker nya Ängsgården, utan digitala lösningar för demenssjuka som inte 
förstår tekniken? 
 
Helena Magnusson säger att vid behov åker läkare till Ängsgården. Piteå 
kommun har ansvaret upp till sjuksköterskenivån. När det gäller läkarinsatser 
finns avtal med Region Norrbotten.  
 
Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden undrar om det är en sjuksköterska 
som bedömer om en läkare ska till boendet? 
 
Helena Magnusson säger att det är så. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå anser att det blir väldigt opersonligt 
om man inte får träffa en fysisk person, utan digitalt. 
 
______ 
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KTR § 54, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
* Enkla hjälpmedel 
Önskan om ett "showroom" för enklare hjälpmedel.  
 
Är man aktuell i hemsjukvården via våra arbetsterapeuter får man pröva ut en-
klare hjälpmedel. Regionen ska bistå med enklare hjälpmedel. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå säger att frågan kom upp när de flyt-
tade till Djupviken. Det vore jättebra om folk får komma utan ordination och 
testa enklare hjälpmedel, men det är en större apparat än man tror. Samhälls-
byggnadsnämndens förvaltning vill diskutera med Funktionsrätt Piteå vad de 
behöver, en tänkbar lösning. Behovet är hyggligt stort. 
 
Beslut: Jan-Eric Sandberg, Samhällsbyggnadsnämnden tar med sig frågan 
om ett showroom för enklare hjälpmedel. 
 
______ 
 
* Nytt reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet, KTR 
Förtydligande av kriterierna för "insynsplatser" i nya reglementet för KTR. 
 
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen säger att det står så här i reglementet: 
”Representant från intresseorganisation som bedriver organiserad verksamhet i 
kommunen kan efter beslut i brukarrådet erhålla insynsplats med yttranderätt 
men inte beslutsrätt i rådet. Representant för sådan organisation får inträda som 
tjänstgörande ersättare om så behövs för att organisationernas representation i 
rådet ska bli fulltalig”.  
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå, vilken policy ska gälla, kan alla råden 
ha olika? 
 
Börje Karlsson, Piteå Funktionsrätt Centrum undrar hur det går med reglemen-
tet som ska börja gälla från och med 2020-01-01? 
 
Sven-Gösta Pettersson, ordf säger att ingenting har hänt. 
 
Anna Platni, Barn- och utbildningsnämnden undrar varför man ska ha insyns-
plats om man har en ordinarie plats rådet? 
 
______ 
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KTR § 54, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Elisabeth Vidman säger att Piteå kommun har beslutat att aktivt arbeta för att 
Piteå ska kunna kalla sig MR-kommun 2021. En kommun där ett aktivt arbete  
pågår för att utveckla samhället till en plats där alla är lika mycket värda. Ett 
Piteå för alla. 
 
Ny dialog blir: Barn- och ungas framtid i Piteå. 
 
Styrkraft i funktionshinderpolitiken, remisskommun 2017. 
 
Kommunstyrelsen har gjort en överlåtelse till Regionala kollektivtrafikmyn-
digheten, RKM angående färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
______ 
 
Socialtjänstens förändringsresa 
Sven-Gösta Pettersson och Tomas Backeström berättar att förändringsresan 
fortsätter för socialtjänsten. Det är nu klart vilka som blir de nya avdelnings-
cheferna.  
 
• Lena Engqvist, omsorgschef, (tar plats i kommunala tillgänglighetsrådet, 

KTR) 
 

• Tomas Backeström, avd chef, IFO, barn- och familj samt missbruk och 
socialpsykiatri, (tar plats i kommunala förebygganderådet, KFR) 
 

• Helena Magnusson, avd chef för ordinärt boende där hemtjänst och träd-
gårdens äldrecentra ingår (är kvar i kommunala pensionärsrådet, KPR) 
 

• Leena Leijon, avd chef för vuxna funktionsnedsatta 
 

• Magdalena Jonsson, avd chef för vård- och omsorgsboende 
 

• Monica Wiklund Holmström, avd chef för psykosocialt stöd till vuxna 
samt daglig verksamhet 
 

______ 
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KTR § 55 
Information från hörsel om hörselsmart 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Monica Nyman Björklund, HRF välkom-
men. 
 
Monica berättar att hon varit på en endagarsutbildning om Hörselsmart. Hon 
själv är inte hörselskadad, men har tinnitus ibland. Det finns 1,5 miljoner hör-
selskadade som är registrerade i Sverige.  
 
Som hörselskadad har man ett eget ansvar. När de gick igenom denna utbild-
ning var att de skulle bli bättre på att veta vad de behöver för att göra det till-
gängligt för alla. Beroende var man sitter och hur man ser och viket ljus det är i 
lokalen. Vårt eget ansvar är att säga till om vi inte hör. Skaffa bra hörapparater. 
En del har inplantat. Föreläsarens ansvar. Ha en mikrofon, ljuset ska falla på 
den som föreläser. Ser ni mig, hör ni mig? Jag behöver ingen mikrofon för jag 
pratar så högt, säg inte så.  
 
Goda råd: 
Hörsellinjen.se 
Skrivtolk 
 
Föreläsaren kan ha andra hjälpmedel som skrivtolkar 
• Högst 4 personer är lämpligt för en hörselskadad 
• Skrik inte tala tydligt. Gå nära, vänd dig inte om 
• Håll inte handen för munnen 
• Ha inte för långa stunder, man blir trött 
 
Önskar få in mikrofon i det här rummet, Ovalen. 
 
Jan-Eric Sandberg, Samhällsbyggnadsnämnden undrar hur en skrivtolk funge-
rar? 
  
Monica säger att man kan ringa till tolkcentralen och begära en skrivtolk. Be-
rätta vilket möte det gäller, vilket ämne, namn och telefonnummer till den som 
ska prata, skrivtolken sitter bredvid personen som behöver tolken och som 
skriver ner vad som sägs.  
 
Tolkcentralen är en länsövergripande verksamhet som erbjuder hörselskadade, 
döva och dövblinda kostnadsfri tolkservice. 
 
______ 
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KTR § 56 
Mötesplanering för KTR 2020, se bilaga 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande går igenom mötesplaneringen för KTR för 
2020, se bilaga 2. Mötesplaneringen godkändes. 
 
______ 
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KTR § 57 
Framtidens Stöd och omsorg 
Sven-Gösta Pettersson, ordf och Tomas Backeström, avd chef Stöd och omsorg 
berättar att arbetsgruppen ska träffas nästa vecka på fredag. Det finns många 
uppslag och inriktningar. Arbetsgruppen har nu landat i 4 inriktningar inom 
befintlig ram: 
 

1. Våld i nära relationer alla pitebor 2020 
2. Hemmaplansalternativ 
3. Utöka boendestöd 
4. Förändrad verksamhetsinriktning barn och familj 

 
______ 
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KTR § 58 
Övriga frågor 
Föreningsbidraget 
Sven-Gösta Pettersson, ordf vill att rådet funderar ut hur man skulle kunna 
räkna ut fördelningen av föreningsbidraget, eller om det är bra som det är nu. 
Ta med frågan till nästa möte. 
 
______ 
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KTR § 59 
Nästa möte 
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 13 februari 
2020, klockan 13:00. Återkommer om lokal, inte klart i dagsläget.  
På grund av att dörrarna är låsta mellan avdelningarna på stadshuset, vill jag att 
ni går in vid entré 3, närmast Svartudden och sätter er ner och väntar vid  
Receptionen på Försörjningsstöd, så kommer jag och hämtar er där. 
Ingen kallelse skickas ut för arbetsutskottet.  
 
Kommunala tillgänglighetsrådet blir torsdag den 27 februari 2020, klockan 
08:30 i Ovalen vid Stadshusets entré.  
 
______ 
 

KTR § 60 
Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet med att önska alla en 
God Jul och Ett Gott Nytt År.  
 
______ 
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