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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 

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

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen  
Eva Lundström, Allergiföreningen 
Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen 
Monica Nyman Björklund, HRF 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Siv Forslund, SN 
Maria Platni, Barn- och utbildningsnämnden 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå  
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 
Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden 
 

 
Övriga deltagande 

 
Lena Enqvist, omsorgschef 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
 
Tillgänglighetsansvariga: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid  
Samhällsplanering och Anna Eriksson, fysioterapeut, utredningsteam, 
socialförvaltningen 

Utses att justera 
 

Eva Lundström, Allergiföreningen 

Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 12 - 23 
  Gun-Britt Wiksten 

 
 

 Ordförande   
  Sven-Gösta Pettersson  

 Justerande Eva Lundström   
    

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

Organ  Kommunala tillgänglighetsrådet  
Sammanträdesdatum  2020-09-17  
Anslags uppsät-
tande 

  Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Socialtjänsten 
    
Underskrift    
 
 

 
 

          Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

  2 (17) 
 

    
   
   
  
   

 

 

KTR § 12 
Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
______ 
 
 
KTR § 13 
Fastställer dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
________ 
 
 
KTR § 14 
Val av justerare 
Till justerare utses Eva Lundström, Allergiföreningen. 
 
________  
 
 
KTR § 15 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 27 februari 2020 lades till handlingarna. 
 
______ 
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KTR § 16 
Tillgänglighet 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Anna Stamblewski, samhällsutvecklare 
välkommen. Anna berättar att de har en tillgänglighetsgrupp på kommunen. 
 
Anna har tagit upp med samhällsbyggnad om funktionsrättorganisationerna 
skulle kunna få nyttja en yta i någon lokal vid Stadsporten för att ställa ut 
hjälpmedel för utprovning, men har fått nej från samhällsbyggnad. 
 
______ 
 
Det har varit en tillgänglighetsvandring förra veckan. Två politiker var in-
bjudna, Britt Fäldt och personer från funktionsrättsorganisationerna kom. 
Vandringen gick vid Nördfjärden, Norrstrand, boulebanan, isbanan och konst-
parken. De gjorde olika stopp under vägen och personerna kom med olika öns-
kemål och synpunkter, exempelvis att ha ett räcke ner till stranden vid Norr-
strand, göra toaletten till en RWC-toalett med längre öppettider, kunna boka 
sparkar i förväg soliga dagar, ofta är sparkarna redan upptagna, ordna ett räcke 
vid Tages bro vid vattnet. 
 
Ett planprogram för fortsatt utveckling av området vid Nördfjärden ska tas 
fram. Därför bjuder kommunen in till medborgardialog kring upplevelsen och 
användning av gröna områden kring Nördfjärden under alla årstider. Resultatet 
kommer att användas som ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet med 
att utveckla området, se information och svara på enkäten, senast 22 september 
2020 
Länk till mer information  
Länk till enkäten 
 
Elisabeth Lindberg, K&F berättar att hon skulle ha varit med på tillgänglig-
hetsvandringen, men kunde inte delta. Har tagit emot en rapport på synpunkter 
där en del rör kultur och fritid. Elisabeth tar med sig det till sin förvaltning. 
Tanken är att rusta upp toaletten vid Norrstrand så man kan använda den dyg-
net runt, men det finns inte utrymme i 2021:s budget. 
 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen betonar vikten av att det är viktigt att så 
många som möjligt fyller i enkäten. 
 
______ 
 
 
 

https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/Paverka-din-kommun/Aktuella-dialoger/hur-viktiga-ar-omradena-kring-nordfjarden-for-dig/
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=dd675804b67d
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KTR § 16, forts  
Tillgänglighet 
Anna Stamblewski säger att de är med på olika samråd på kommunen, gör till-
gänglighetsvandringar, varit i kontakt med funktionsrättsorganisationerna an-
gående Tallen, utformning av Rådhustorget, konstparken, Stadsberget med 
flera och på kommunala tillgänglighetsrådet. Kan man göra på annat sätt eller 
är det bra som det är? 
 
Fråga 
-  Inre Kraft har sitt kontor på torget i f d Lek och Hobbys lokaler, saknar ramp 
 
Svar: Tillgängligheten ska alltid lösas inom den egna fastigheten. Det betyder 
att BD-fastigheter som fastighetsägare har ansvaret att ordna tillgängligheten.  
 
Inre Kraft fick ett tillfälligt bygglov för att ha en ramp under 2-3 års tid som 
löpte ut någon gång under 2017/2018. Under tiden rampen fick vara på plats 
hade fastighetsägaren haft möjlighet att ordna tillgängligheten inom fastigheten 
Stjärnan 4. När det tillfälliga bygglovet har gått ut har fastighetsägaren inte 
vidtagit några åtgärder, rampen stod kvar. Rampen har nu i samband med om-
byggnationen av Rådhustorget rivits.  
 
Rampen till grannfastigheten Stjärnan 13 (också ägd av BD fastigheter) stod 
tidigare på Rådhustorget och har flyttats till den egna kvartersmarken.  
 
______ 

 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro säger att stadsarkitekten tyckte att de 
skulle sätta rampen på baksidan av huset. Det finns en ramp på baksidan till en 
annan ingång och den tar upp så mycket plats att det inte ryms någon mer, då 
måste det göras ett större ingrepp som att slå hål i väggen och bygga en ny 
ramp.  
 
______ 
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KTR § 16, forts  
Tillgänglighet 
 
Information 
-  Tillgänglighetsanpassning av formulär på webben 
 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare i rådet berättar att det finns en ny lag som 
styr tillgänglighetsanpassning av webben, därför har vi fått bygga om våra 
formulär på pitea.se så att de är godkända. 
 
De blir då en hybrid som liknar en e-tjänst men det är fortfarande blanketter 
man hämtar på samma ställe som tidigare. Bifogar länk till blanketterna på 
webben. https://www.pitea.se/Medborgarservice/sjalvservice/ 
 
______ 
 
Information 
 -   Pallplats för pitea.se bland kommunwebbar 
 
Piteå kommun har fått 3:e pris för tillgänglighet på vår hemsida av 289 
kommunwebbar som ingick i undersökningen. 
Kolla här Pallplats för pitea.se bland kommunwebbar - Resultat och kvalitet 

 
______ 

  

https://www.pitea.se/Medborgarservice/sjalvservice/
https://www.pitea.se/press/Aktuellt/Invanare/resultat-och-kvalitet/pallplats-for-pitea.se-bland-kommunwebbar/
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KTR § 17 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från HjärtLung Piteå 
 
Frågor från HjärtLung Piteå 
* Rökförbud  
2012 beslutade Piteå kommun om ett rökförbud för all personal under arbetstid.  

- Hur efterlevs beslutet idag?  

- Om det finns brister, hur ska de åtgärdas?  

- Finns det skillnader i efterlevnad mellan förvaltningarna? 

Citat från Folkhälsomyndighetens hemsida: 

”Ett minskat tobaksbruk är ett mål i regeringens samlade strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings och tobakspolitiken (ANDT-strategin). Regeringen 
har ställt sig bakom målet om ett Rökfritt Sverige 2025 vilket innebär att ande-
len som röker i befolkningen ska understiga fem procent år 2025”. Riksförbun-
det HjärtLung driver denna fråga på många olika sätt och HjärtLung Pite stöd-
jer ”Ett rökfritt Sverige”. 
 
Svar: Ingen uppföljning har gjorts. 
 
Piteå kommun har en riktlinje om rökfri arbetstid som lyder: Inom Piteå 
kommun råder rökfri arbetstid eftersom vi vill att alla ska må bra. Vi vill inte 
heller att någon som inte vill, ska bli utsatt för passiv rökning eller oönskad 
lukt. 

Det innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid eller under kortare 
pauser som är på betald arbetstid. Om du trots allt behöver röka kan du göra det 
på din lunchrast eller genom att flexa ut. 

Vi kan inte tvinga dig att sluta röka, det är ett personligt beslut, däremot kan vi 
hjälpa dig och underlätta för dig att få ett rökfritt liv. Kontakta  Anna-Karin 
Nordström på personalavdelningen, tel 0911-69 60 51, för mer information. 
 
Helena Lindehag, folkhälsostrateg har informerat att: 
• I dagsläget är det främst samhällsbyggnadsförvaltningen genom enheten 

Miljö- och hälsoskydd som arbetar med frågan, då bland annat kopplat till 
tobakslagen.  

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/vad-vi-gor-inom-andts/om-andt-strategin/
mailto:anna-karin.nordstrom@pitea.se
mailto:anna-karin.nordstrom@pitea.se
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Bland annat genom tillsyn av:  

- skolgårdar  
- försäljningsställen 
- rökfria miljöer offentliga platser etc.  

 
Den 19 september kommer representanter från kommunen möta medborgare på 
Byxtorget  för att höra deras tankar och synpunkter om nedskräpning, rökning, 
hälsa och miljö, (man har tagit bort flesta askkopparna på Storgatan för att inte 
möjliggöra rökning vid entréer etc.).  
 
• Vissa skolor arbetar med metoden ”Tobak fri duo” där man uppmanar för-

äldrar/vuxna att lova tillsammans med en elev att vara tobaksfri. 
 
Detta är några exempel på det som görs i nuläget.  
 
______ 
 

Elisabeth Vidman, KS säger att de ännu inte har gått vidare med rökförbud i 
kommunstyrelsen. 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung driver frågan om ”Ett rökfritt Sverige” och 
Anita berättar att hon gjort en egen liten undersökning, frågat vänner, anhöriga, 
föräldrar och personal hur det är med rökning i förskolan, grundskolan åk 1-6, 
högstadiet och i äldreomsorgen.  
 
Anita kan då konstatera att rökning förekommer mycket oftare inom äldre-
omsorgens boenden än på förskola, grundskola och högstadiet. Anita anser att 
kommunen som arbetsgivare borde ta tag i rökfrågan.  
 
Anita Berglund undrar om Piteå kommun stödjer ”Ett rökfritt Sverige”? 
 
______ 
 
Elisabeth Vidman, KS säger att det Piteå kommun har beslutat om, är att det 
ska vara en rökfri arbetstid och det rör bara vår egen kommun.  
 
______ 
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå tycker att frågan ska lyftas i kommun-
styrelsen. 
 
Beslut: Elisabeth Vidman, KS tar med sig frågan till kommunstyrelsen att de 
borde ställa sig bakom ”Ett rökfritt Sverige”. 
 
______ 

* Coronapandemin 
- Information om hur kommunens strategi ser ut inför hösten och vintern. 
 
Svar: Lena Enqvist, omsorgschef informerar om att i tisdags bestämdes att det 
nationella besöksförbudet på äldreboenden hävs från och med 1 oktober. 
 
- Kommer anhöriga som kan visa att de har antikroppar att få besöka boende? 
 
Svar: Antikroppstester kom igång för 2 ½ vecka sen, viss osäkerhet hur säkra  
de är, kan man återinsjukna, i början valt att hålla besöksförbudet. Jobbar nu 
inför att kunna öppna den 1 oktober med säkra besök. 
 
- Hur tycker man det fungerat fram till dags dato? 
- Har alla boende beretts tillfälle att komma ut, inte bara på balkong utan även 
 på markplan? 
 
Svar: Magdalena Jonsson, avd chef för särskilt boende har sagt att utifrån de 
förutsättningar de har, har det gjort vad som kunnat göras. Den som har en an-
hörig eller vän boende på någon av Piteå kommuns äldreboenden har kunnat 
boka in besök som genomförs med plexiglas som skydd. Det har också funnits 
värdar, har varit uppskattade, men den begränsade bristen på fysiska möten har 
varit negativ för de boende. Försökt lösa att de har fått vistats ute vid de sär-
skilda boendena. Ordna trivsel trots de jobbiga effekterna. 
______ 
 
Diskussion i rådet där vissa uttrycker missnöje över att alla inte har haft möj-
lighet att få komma ut på markplan och att man inte har fått ta med sig hembakt 
till den boende. 

Lena Enqvist svarar att alla boendechefer har försökt att följa rutinerna, men att 
vi under sommaren har prövats på många sätt. Lena tar med sig synpunkterna.  
 
______ 
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
- Hur är tillgängligheten till biståndshandläggarna? 
  Det är väldigt lång tid i telefonkö för ett första samtal och sen obestämd 
  väntan på nästa kontakt. 
 
Svar: Lena Enqvist, omsorgschef säger att det är åtta biståndshandläggare som 
handlägger ärenden. Det är en mottagningshandläggare som har telefontid 
måndag till fredag kl 10-12. De flesta samtalen inkommer mellan kl 10-11. I de 
flesta fall sker återkoppling skyndsamt, men det kan även ta upp till tre veckor. 
Vid behov av prioritering av ärenden är den första: Är det fara för liv och hälsa 
o s v. Det som också prioriteras är personer som skrivs ut från sjukhus. Kom-
munen har tre dagar på sig att ordna med insatser före hemgång. 
Kommunen har haft ett telefonväxelbyte under våren som också kanske har 
ställt till det. 
______ 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå upplyser om att det är långa kötider i 
telefon, fick vänta 30 minuter, fick ingen respons, kanske går att lösa tekniskt. 
Man förväntar sig återkoppling, rör det sig om en vecka eller tre. 
 
Beslut: Lena Enqvist, omsorgschef har full respekt och förståelse för situat-
ionen och tar med sig synpunkterna om tillgänglighet till biståndshandläg-
garna och lång telefonkö. 
 
______ 
 
- Kommer läkarkontakt på vissa/alla äldre- demensboenden ske digitalt, trots 
svårigheter för dementa boende att förstå vad det handlar om? 
Finns utvärderingar på hur det fungerar? 
 
Svar: Christer Grahn, hemsjukvårdschef säger att det inte är äldreboendena 
eller personal som har efterfrågat digitala läkarronder utan det är primärvården 
som har infört detta och vill utöka. Det nya arbetssättet med digitala läkarron-
der började när Ängsgården startade och sen Berggården. De tillhör samma 
hälsocentral och har ansvaret för de båda boendena. I grund och botten tycker 
de att fysisk rond är bättre än digital. Det ser olika ut, vissa hälsocentraler har 
digitala ronder, vissa blandar. När pandemin kom, började regionen med digi-
tala ronder. Ingen utvärdering är gjord. Vid vissa rondärenden där en läkare 
eventuellt måste klämma på magen för personen har ont i magen, kommer en 
läkare till boendet.  
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå säger att Ängsgården har varit igång 
1 år, konstigt att det inte har gjorts någon utvärdering, hur de dementa upplever 
när det inte får träffa doktorn fysisk.  
 
Christer Grahn säger att de inte har framkommit några signaler på att det har 
varit problem, men det är intressant för socialtjänsten också och viktigt att de 
boende får en säker vård. Christer uppmanar Funktionsrätt Piteå att kontakta 
Regionen direkt. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå svarar att det gör de. 
 
______ 

 
Maria Platni, BUN undrar, vad innebär en rond inom äldreomsorgen, är det 
varje dag eller påkallar man vid behov? 
 
Christer Grahn säger att man har stående rondtider varje vecka där man sätter 
upp ärenden som man vill lyfta. Primärvården har även ett ansvar jourtid.  
 
______ 
 
Eva Lundström, Allergiföreningen berättar om sin demente och multisjuke  
man som för ett antal år sedan fick veta när han vistades vid Sunderby sjukhus 
att en viss medicin fick absolut inte ordineras till honom, trots detta blev han 
ordinerad samma medicin vid ett senare tillfälle av en annan läkare på hälso-
centralen. Eva är rädd att sånt här kan hända när man inte känner patienterna. 
 
Christer Grahn säger att primärvården och specialistvården måste arbeta på ett 
patientsäkert sätt. 
 
Eva anser att läkaren på hälsocentralen borde ha vetat det. Vet de anhöriga om 
vilka mediciner de boende får? 
 
Christer Grahn svarar att vissa anhöriga förmodligen är väl informerade om 
sina anhöriga, andra är kanske inte så intresserade, beror på vad man vill veta. 
 
______ 
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Maria Platni förstår problemet och speciellt för en multisjuk, ta upp det med 
regionen, det finns ju en varningsknapp på journalen - kvalitetssäkring. 
 
Christer Grahn säger att det är viktigt för regionen att kvalitetssäkra, undrar hur 
man säkerställer att ordination av läkemedel följs när man skrivs ut från sjuk-
hus till särskilt boende. 
 
______ 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung säger att hon inte känner sig säker när en an-
hörig blir utskriven från sjukhus hem till sitt särskilda boende att ordinationen 
av läkemedel är densamma vid utskrivningen som vad personalen vid boendet 
har fått.   
 
Christer Grahn säger att vid utskrivning ska en aktuell läkemedelslista med-
följa. 
 
______ 
 
- Har samma "regler" (bedömningsgrunder) rått på alla boenden för besök 
under Coronapandemin? 
 
Svar: Lena Enqvist, omsorgschef säger att det har gällt ett generellt besöksför-
bud på samtliga särskilda boenden. På vardagar beslutar ansvarig chef och på 
helger finns alltid en chef i beredskap, så om det behövs göra avsteg, till exem-
pel vid palliativ vård så beslutar chefen det. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå undrar om det inte har funnits några 
riktlinjer. Då besöksförbudet upphävs, vem tar beslut om det behöver stängas 
igen? 
 
Lena Enqvist säger att det är socialtjänsten. 
 
______ 
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
 
Information från förvaltningarna 
Elisabeth Vidman, KS berättar att de jobbar mycket med översiktsplanerna, 
gått ut med ett stort underlag för landsbygdscentra, stadsdelscentra - Öjebyn, 
sen kommer Bergsviken. Den 2 oktober är det budgetberedning. 
 
______ 
 
Elisabeth Lindberg, K&F säger att de har kämpat med pengar allmänt: igår sas 
det att badhuset i Hortlax ska stängas, men alla badhus blir kvar. Idrott och 
kultur påverkas mycket under corona, många går på knäna.  
 
Kulturföreningarna får också mindre intäkter på grund av färre arrangemang. 
Hoppas på pengar från staten så att föreningarna får hjälp.  
 
Den 12 maj 2021 firar Piteå 400 år. Det ska firas med pompa och ståt, förbere-
delserna är i full igång. På nyårsafton så kommer firandet att sändas på TV. 
Lyktor som inte är miljöfarliga ska skickas iväg, det ska slå världsrekord.  
 
______ 
 
Pågår förberedelse inför SM-veckan sista veckan i mars 2021. Mer information 
kommer. 
 
______ 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung berättar att Korpen har kontaktat fritidsför-
valtningen om en upprustning av hälsans stig. HjärtLung står för konceptet, det 
är för lite upplysningsskyltar.  
 
Elisabeth Lindberg, K&F säger att eftersom det har varit hemester så har 
mycket upptäckts ute i naturen på friluftsområden. 
______ 
 
Mari Platni, BUN säger att de har ungefär samma läge som andra förvaltningar 
och nämnder. 
 
Inte många i rådet som har samröre med skolan. Det finns ett stort behov av att 
renovera skollokaler. 
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KTR § 17, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Marianne Hedkvist, F&S berättar att kost- och servicenämnden har tagit nya 
kostriktlinjer mellan Piteå och Luleå, hur man ska jobba, se bilaga 1. 
 
Under ”Hållbarhetsveckan” uppmärksammar avdelningen för måltidsservice 
hållbarhetsveckan genom att väga hur mycket mat som slängs i Piteå kommuns 
skolor. 
 
Avdelningen för måltidsservice kommer att köpa närodlade grönsaker; vitkål, 
grönkål och morötter, från Argo Park. Det är Hushållningssällskapet, som via 
olika projekt, erbjudit dem att köpa grönsaker. Hushållningssällskapet har möj-
lighet att leverera till några kök men inte till alla.  
 
______ 
 
Sven-Gösta Pettersson, SN berättar att socialtjänsten har en ekonomisk hand-
lingsplan att spara totalt 15 miljoner kronor på avdelningarna samt 20 miljoner 
kronor på bemanningsstrategi. Varje avdelningschef jobbar med sitt område för 
att få ned kostnaderna. Fått en del pengar till äldreomsorgen, budgetutspel hur 
det kommer att påverka internbudgeten. 
 
______ 
 
Siv Forslund, SN säger att den nya omorganisationen borde ha börjat sätta sig 
så att socialtjänsten kan börja jobba utifrån den nya organisationen. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå undrar om det finns någon planerad 
utvärdering av den nya organisationen för politiken borde ju vilja veta? 
 
Sven-Gösta Pettersson och Lena Enqvist vet ingenting om det. 
 
______ 
 
Monica Nyman Björklund, HRF undrar vad det blev med anhörigstöd? 
 
Lena Enqvist, omsorgschef har fått ett uppdrag att göra en översyn av anhö-
rigstöd, utredning och förslag till beslut till ledningsgruppen och socialnämn-
den. Det ska bli lättare att utgå från behov av stöd och ska gälla lika för alla 
åldersgrupper. 
 
______ 
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KTR § 18 
Framtidens Stöd och omsorg 
Sven-Gösta Pettersson, ordf berättar att ingenting har händer under  
coronapandemin. 
 
______ 
 
Utvärdering är gjord på Trädgårdens äldrecentra – den punkten tas på nästa 
möte. 
 
______ 
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KTR § 19 
Information om nya taxor och avgifter inom måltidsser-
vice fr o m 1 februari 2021 
Sven-Gösta Pettersson berättar att de olika avgifterna höjs årligen enligt om-
sorgsprisindex, (OPI), se bilaga 2.  
 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Marianne Hedkvist, F&S välkom-
men.  
 
Marianne informerar om: Tidigare fastställda taxor och avgifter måltidsservice, 
se bilaga 3 samt om: Justerat beslut om taxor och avgifter måltidsservice. 
Beslutet börjar gälla från den 1 februari 2021, se bilaga 4.  
 
______ 
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KTR § 20 
Presentation av chefer för särskilt boende och psyko-
socialt stöd och daglig verksamhet 
- Ny gruppbostad 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Monica Wiklund Holmström,  
avd chef välkommen.  
 
Monica Wiklund Holmström berättar att hon jobbar som avd chef sen januari 
2020 för LSS målgrupp och SoL – psykiatrin. Det finns två boenden där det 
bor personer med samsjuklighet och det är på Småstugegränd 3 och 5.  
 
118 brukare i LSS-boenden, 6 dagliga verksamheter + SAVO, totalt 150 bru-
kare samt 80 brukare placerade ute på företag. SoL- och psykiatriboende har 45 
brukare. Sex personer står i kö för LSS-boende. I väntan på plats har de fått 
behov av att starta en ny verksamhet. I Norrfjärden har regionen en lokal som 
skulle kunna vara bra.  
 
Kommer ca 4-5 personer nya sökande varje månad. Tre gruppbostäder har en 
äldre generation som bor med fysiska krämpor och utvecklingsstörning. 
 
Sven-Gösta Pettersson säger att Blåbärsskogen har varit på gång för ett nytt 
gruppboende, men Monica såg att det inte var lämpligt som LSS-boende. 
 
Magdalena Jonsson, avd chef för särskilt boende för äldre skulle också ha varit 
med idag för en presentation, men ett missförstånd uppstod, så den presenta-
tionen utgick. 
 
______ 
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KTR § 21 
Övriga frågor 
Sessionssalen är bokad för nästa sammanträde i december. Kan vi ta det 
fysiskt? 
 
Beslut: Beslutar att vi tar nästa sammanträde den 3 december fysiskt. 
Lokal: Sessionssalen. 
 
______ 
 
 
KTR § 22 
Nästa möte 
OBS! Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 19 
november 2020, klockan 13:00 i Ovalen, stadshusets entré. 
Ingen kallelse skickas ut för arbetsutskottet.  
 
Kommunala tillgänglighetsrådet blir torsdag den 3 december 2020, klockan 
08:30 i Sessionssalen vid stadshusets entré.  
 
______ 
 

KTR § 23 
Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet.  
 
______ 
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