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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

 

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 
Åke Forslund, BUN ersättare för Maria Platni, BUN 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå  
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 
Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 
Malte Larsson, FUB 
Siv Forslund, Socialnämnden 
 
 

 
Övriga deltagande 

 
Lena Enqvist, omsorgschef 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
 
Tillgänglighetsansvariga: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid  
samhällsplanering, Lars Lundberg, handläggare vid barn- och utbild-
ningsnämnden 

Utses att justera 
 

Monica Nyman Björklund, HRF 

Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 18 - 28 
  Gun-Britt Wiksten 

 
 

 Ordförande   
  Sven-Gösta Pettersson  

 Justerande Monica Nyman Björklund, HRF  
    

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

Organ  Kommunala tillgänglighetsrådet  
Sammanträdesdatum  2021-06-02  
Anslags uppsät-
tande 

  Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Socialtjänsten 
    
Underskrift    
 
 

 
 

          Utdragsbestyrkande 
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KTR § 18 
Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat.  
 
______ 
 
 
KTR § 19 
Fastställer dagordning 
Dagordningen fastställes.  
 
________ 
 
 
KTR § 20 
Val av justerare 
Till justerare utses Monica Nyman Björklund, HRF 
 
________  
 
 
KTR § 21 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 17 mars 2021 lades till handlingarna. 
 
______ 
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KTR § 22 
Tillgänglighet 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Anna Stamblewski, samhällsutveck-
lare och Kjell Norberg, trafikingenjör välkommen.  
 
Frågor från Funktionsrätt Piteå   
* Saknade varningsmärken 
Piteå har satsat på bra cykelbanor/cykelvägar de senaste åren och därmed gjort 
tillgängligheten större för alla cyklister. Det är ju bra. Men man har inga var-
ningsmärken för cykelbanorna när de korsar gator och vägar och då är ju inte 
korsningen speciellt säker. Bilister kan se på markeringar på gatan att gå-
ende/cykelbana korsar i form av rektangulära fyrkanter för gående och strax 
därefter eller just före, fyrkantiga markeringar för cyklister (beroende på från 
vilket håll man kommer). Dessa är svåra att se både vintertid samt när ena 
markeringen är på en sida av vägbula och den andra på andra sidan av väg-
bulan t.ex. korsningen Västergatan-Hamnplan. 
 
Varför finns inga varningsmärken där cykelbana korsar? 
Varnar endast för gående, men cyklande kommer ibland med hög fart. 
Säkerheten i tillgängligheten för cyklister är inte så stor som den kunde vara. 
 
Så här säger lagen 
Lagtext: TrF 3 kap 58 § st1: På gångbanor, vägar som är avsedda för gående 
samt i terräng har förare väjningsplikt mot gående. 
TrF 3 kap 59 §: På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II 
lämnas företräde av andra fordonsförare. TrF 3 kap 21 § st2: En förare har 
också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när förare 
kommer in på en väg efter att ha korsat en gång- eller cykelbana. 
 
Vad innebär lagen? Fordon som ska passera över en genomgående gång- och 
cykelbana ska lämna företräde för gående, cyklister och förare av moped klass 
II som befinner sig på gång- och cykelbanan. Fordonsföraren har också 
väjningsplikt mot fordon som skär den egna kursen efter att ha passerat gång- 
och cykelbanan. 
 
Se den förträffliga folder som kommunen har på hemsidan 
://www.pitea.se/globalassets/broschyrer/trafik-gator/fordon-moter-gaende-och-
cyklister.pdf?t=637323670235632352 
 
Kjell Norberg, trafikingenjör säger att varningsmärken inte ska användas i 
onödan. Fordonsförarna ska lämna företräde vid gång- och cykelbanor.  
 

https://www.pitea.se/globalassets/broschyrer/trafik-gator/fordon-moter-gaende-och-cyklister.pdf?t=637323670235632352
https://www.pitea.se/globalassets/broschyrer/trafik-gator/fordon-moter-gaende-och-cyklister.pdf?t=637323670235632352
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KTR § 22, forts 
Tillgänglighet 
Man ska använda bara de vägmärken som behövs, de kan också bli till hinder, 
vara restriktiva. 
 
Monica Nyman Björklund, HRF tycker att cykelvägar inte får sluta tvärt, väl-
digt farligt när barn kommer och cyklar nerför en backe på ena sidan och sen 
kör över till andra sidan för att komma till cykelvägen. 
 
Eva Lundström, allergiföreningen säger att det varnas vid varje korsning för gå-
ende, men inte för cyklister som kommer mycket fort cyklande mot Hamnplan 
mot COOP – Västergatan. Det finns ingen varningsskylt för gående/cyklister.  
 
Kjell Norberg, trafikingenjör berättar att numera bygger man kombinerade 
gång- och cykelvägen och då varnas det för cykelpassage.  
 
Malte Larsson, FUB undrar vad som gäller när man cyklar över vid stadshuset. 
Ska man kliva av cykeln då? 
 
Kjell Norberg säger att man ska kliva av och gå över vägen om det inte är en 
särskild cykelväg. 
 
______  
 
* Rådhustorget 
Det är problem med gångstråken, ojämna och svåra att hitta 
  
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå berättar att hon för ett par år sedan var 
med på en tillgänglighetsvandring där de framförde synpunkter på att det abso-
luta kravet är att gångstråket ska vara slät och väl utmärkt.  
 
Varför inte göra två handikapparkeringar på jämn mark i stället för på Arons-
gatan som lutar. 
 
Kjell Norberg, trafikingenjör säger att det är viktigt att handikapparkeringar 
ligger nära till målpunkter. Olyckligt att de försvann från rådhustorget, får inte 
ha parkeringar på ett sånt ställe. Önskvärt vore också att inte ha biltrafik på 
torget, men ska kunna gå var som helst. Svårt att ordna ledstråk med jämna 
ytor. Ska vara förankrat med någon handikapporganisation att det fick vara 
med små gatstenar.  
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KTR § 22, forts 
Tillgänglighet 
Anna Stamblewski säger att de hade väl 2 – 3 möten med representanter från 
handikapporganisationer om gångstråken, och det framkom väldigt tydligt att 
handikapporganisationerna inte var nöjda med utformningen. Problemet var att 
budgeten bantades rejält. Florian Steiner, stadsarkitekt har försökt att göra det 
så bra som möjligt utifrån de pengar de har fått. Gamla torget ska se estetiskt 
snyggt ut. 
 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro önskar att handikapparkeringarna som 
har funnits vid Kaleido (ladan) ska komma tillbaka, för det är viktigt med släta 
parkeringar vid ut- och instigning till bilen. 
 
Anna säger att hon har hört med Rebecca Granström om det går att köpa mark 
från andra eller hyra, men hon föreslår att inte köpa. 
 
Malte Larsson FUB anser att bilarna kör alldeles för fort över torget och det 
står bilar parkerade där. 
 
Kjell Norberg, trafikingenjör är medveten om det, de ska börja hålla rådhustor-
get under uppsikt en tid framöver för att stävja fortkörandet och att de parkerar 
där. Det är lovligt att släppa av och hämta folk på torget. 
 
Margareta Kassfeldt, Funtionsrätt Piteå säger att de har inte accepterat att de 
skulle läggas små gatstenar. Det gamla fina torget som är kulturhistoriskt har 
fått företräde före tillgänglighet. Får nog acceptera det som nu är gjort. 
 
Anna Stamblweski säger att det tyvärr är nog så, de har informerat handikapp-
organistioner, men att de inte är nöjda på något sätt. 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung säger att när det är små gatstenar, så är det 
omöjligt för de som har hjärt- och kärlsjukdomar att ta sig över torget, det kan 
trigga igång kärlkramp. Alla föreningar är väldigt missnöjda. 
 
Thomas Hedlund, neuro säger att även för en person med neurosjukdom kan  
trigga igång spasmer när det är ojämt underlag.  
 
______ 
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KTR § 22, forts 
Tillgänglighet 
Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum 
* P-platser   
Skyltning vid parkeringsplatser. Sätt upp en stor skylt vid vid infarten till  
parkeringarna i stan. Där bör stå information om klockslag (gäller parkeringen 
dygnet runt eller vissa tider och datum)? Skylten med appar är alldeles för liten 
 
Kjell Norberg, trafikingenjör säger att vid alla parkeringsanläggningar vid in-
farten sitter skyltar på samtliga parkeringar, utifrån vägmarkeringsförordning-
en, vi kan inte styra det. Skylten för appar har kunnat vara större, men inte för 
stora, då kan folk göra sig illa. Vid COOP och ICA där skylten sitter på väggen 
hade det gått att göra mycket större skyltar. 
 
______ 
 
* Rullstol i stan   
Det är flera ställen i stan där det är svårt att ta sig ner från trottoaren till nästa 
gata. Till exempel; Nygatan 43 - Kyrkbrogatan. Gör en översyn för att göra det 
mer tillgängligt 
 
Kjell Norberg, trafikingenjör säger att när de bygger nytt har de alltid tillgäng-
lighet för ögonen. 
 
Anna Stamblewski säger att de ska göra en tillgänglighetsvandring på Backcity 
och ute på landsbygdscentra till hösten. Anna uppmanar att rådet skickar in 
synpunkter på problem, fota ställen och specificera i text vad som är problemet. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå vill att trafikövervaknigen kollar han-
dikapparkeringar, vem står där? Plantjord var upplagt vid en ICA-affär. De som 
står olagligt på dessa platser bör bötfällas ordentligt.Kjell Norberg säger att 
kommunen övervakar många parkeringsplatser och 1000 kr är böter för en fel-
parkering på en handikapparkering. På Backen är det inte övervakning. 
 
______ 
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KTR § 22, forts 
Tillgänglighet 
* Sophantering vid flerfamiljshus 
Det är upp till varje fastighetsägare att ombesörja en tillgänglig sophantering 
för sina hyresgäster, bl a Pitebo som kommunalt bolag. Detta kan ju se olika ut 
beroende på vart man bor. De som upplever problem kanske kan prata med sin 
hyresvärd. 
 
______ 
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KTR § 23 
Frågor från 
Piteå Funktionsrätt Centrum 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Monica Wiklund Holmström, avd chef för boende 
och daglig verksamhet välkommen. 
 
* Rutiner vid gruppboenden 
Vid olycksfall, sjukdom, sjukhusbesök.  
Bemanning – vem följer med för de som inte kan föra sin egen talan 
Monica berättar att de har uppdaterat rutindokumentet för ”Inskickande av boende 
till sjukhus”, se bilaga 1.   
 
Malte Larsson, FUB undrar om det är implementerat på alla boeden att det ska fun-
gera så. Monica kommer att ta upp rutinen med cheferna, mycket viktigt inför som-
maren när det är många vikarier, annars ska en avvikelse skrivas om rutinen inte har 
följts. 
 
______ 
 
* Särgymnasiet 
Hur ser planerna ut för dem som går ut i år? Sysselsättning, planering? 
LSS-handläggarna har kontakt med gymnasiesärskolan och sitter med i utslussning-
en. De informerar personerna om vad de kan ansöka om, lämnar ansökningsblankett 
och broschyr över insatser. Om en person ansöker om daglig verksamhet och får det 
utrett och beviljat så finns det idag 2 personer som kartlägger var personerna kan 
passa. 
 
______ 
 
Funktionsrätt Piteå 
* Nya demensboendet på Strömnäsbacken 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Magdalena Jonsson, avd chef för särskilt boende, 
SÄBO välkommen. 
 
Roligt att ha kommit långt med planerna, arbetsnamnet för bygget har varit Ström-
näsbacken. Samhällsbyggnad har nu godkänt att boendet ska heta Skogsgården. Hela 
stadsdelens tema är skog. 
 
Inflyttning är planerad till hösten 2024. Det blir ett rent demensboende på 80 platser. 
Från Munkberga förs det över 40 platser + att det blir 40 nya platser. Boendet är till 
för äldre med kognitiva sjukdomar och sviktande demens. Byggnaden kommer att se  



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

     9 (19) 
 

    
   
   
  
   

 

 

KTR § 23, forts 
Frågor från 
Funktionsrätt Piteå 
ut som ett dubbel-L i 2,5 plan, i varje flygel går ut fyra flyglar. Huset är utformat så 
att alla allmänna utrymmen ligger i centrum av huset. Det blir olika lokaler, en större 
samlingslokal, ett aktitivitetscentrum i navet. Skapa olika mötesplatser, skapa en 
verksamhet där det finns mycket aktiviteter även där närstående ska kunna träffas. 
Det ska vara en trivsam och varm miljö.  
 
Enhetscheferna på Munkberga har gjort ett fantastiskt arbete. Haft arbetsgrupper hos 
personalen som har varit väldigt involverade av all utformning av huset. När det gäl-
ler färger är grön en bra färg och röd dålig.  
 
Utomhusmiljön blir något av sinnenas trädgård, bevara träd på gården och göra 
gångstråk som leder från huset och tillbaka till huset. De äldre ska kunna röra sig 
ganska fritt i en trygg och säker miljö inom det omringande området. 
De har jobbat mycket med utomhusmiljön där det ska finnas parkbänkar och utom-
husscen. Första spadtaget är inte taget. 
 
Demenssjukdomar är en anhörigsjukdom. Viktigt med stöd till anhöriga, att ha stu-
diecirklar är en tanke som ledningen jobbar med. På det nya boendet ska personalen 
utbildas i bemötande och kognitiv svikt, låta personal som finns på boendet få åka ut 
och jobba på andra boenden för att hela tiden ha ett lärande och bli mer kompetenta 
för att möta upp de behov som finns. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå, tackar för dragningen. Intressant att följa 
projektet, låter ambitiöst. Demensförbundet har ett speciellt material som är till för 
nybyggnad. Bra med fler platser. 
 
Hur mycket liknar Skogsgården mot Ängsgårdens planering? 
 
Magdalena säger att det blev lagt ner mycket tid för Ängsgården och det är taget 
mycket därifrån, en del justeringar är gjorda. Personalen vid Ängsgården är i stort 
sett nöjda. 
 
Elisabeth Lindberg, K & Fritid säger att det är bra med friskvård och vara ute och 
röra på sig. Trädgårdens Äldrecentra är ett jättefint ställe, inte bra avgränsningar, 
svårt att vara ute själv. 
 
Magdalena säger att det är en viktig säkerhetsfråga att utforma utemiljön på ett säkert 
sätt.  
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KTR § 23, forts 
Frågor från 
Funktionsrätt Piteå 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå tänker på att anhörigsituationen kan vara 
väldigt knepigt i olika skeden och man har i olika behov av stöttning. 
 
Magdalena berättar att idag arbetar en som är sjuksköterska i grunden från  
Ängsgården med handledning för personal i alla boenden med anhörigcirklar m m. 
 
Sven-Gösta Pettersson säger att ingen vet idag vad som ska hända med Munkberga, 
inga beslut är tagna.  
 
Renoveringen av Hortlaxgården är strax klar och ska starta upp i september 2021. 
 
______ 
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KTR § 24 
Ny tjänst – Anhörigkoordinator 
Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Ann-Catrin Gustafsson, ny anhörigkoordinator 
välkommen. 
 
Ann-Catrin är utbildad socionom, hennes huvudsakliga arbetsplats har varit psykia-
trin inom öppenvården. Roligt att jobba med anhörigfrågor.  
 
Huvuduppdragen som anhörigkoordinator är: 
 

1. Planera och stå för det direkta anhörigstödet vilket betyder att vara en 
tydlig ingång för anhöriga, ge information, vägledning, enskilda stöd-
samtal, erbjuda anhöriggrupper och sammankomster 
 

2. Att koordinera och utveckla kommunens anhörigstöd i verksamheterna 
enligt den riktlinje som är framtagen. 
 

3. Att utveckla samarbete med regionen och ideella föreningar.  
 
Här finns en länk till information om kommunens anhörigstöd:  
Anhörigstöd - Övrigt stöd (pitea.se) 
 
En annan länk som är bra är:  
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) http://www.anhoriga.se/  
 
Sven-Gösta säger att Magdalena Jonsson har ju nyss berättat om att de även ska dra 
igångt studiecirklar runt anhörigbiten – demens. Har pratat med Hanna Mikaelsson, 
enhetschef vid Munkberga att det är viktigt att komma in i ett tidigt stadium av de-
mensen. Hon ska höra av sig till Ann-Catrin Gustafsson. 
 
Den 6 oktober är den nationella anhörigdagen för att uppmärksamma anhöriga och 
anhörigas betydelsefulla insater. Sven-Gösta berättar att 100 000 kronor är avsatta 
för den 6 oktober. Det som saknas är barn till anhöriga. 
 
Lena Enqvist, omsorgschef säger att en tanke är att jobba med ett årshjul för att det 
ska bli en kontinuitet och struktur i det som erbjuds. 
 
Eva Lundström, allergi undrar hur Ann-Catrin når de anhöriga med inbjudan? 
 
Ann-Catrin säger att det finns nog flera vägar, annonsera via tidning, hemsidan och 
sociala medier och vara ute mycket i verksamheterna. 
 

https://www.pitea.se/invanare/Omsorg-stod/ovrigt-stod/Anhorigstod/
http://www.anhoriga.se/
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KTR § 24, forts 
Ny tjänst – Anhörigkoordinator 
Eva Lundström, allergi har ett tips på hur man kan göra för att nå ut med information 
till de anhöriga. Lägg ett brev i den boendes rum så kan man som anhörig läsa in-
formationen när man hälsar på. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå tycker att det är bra att anhörigverksamhet-
en kommer igång. Demensföreningen har 100 medlemmar. Det är en utmaning att 
synas, med viktigt. 
 
Monica Nyman Björklund är med i anhörigföreningen, svårast att nå ensamma män-
niskor. Nationella anhörighetsdagen är bra. 
 
______ 
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KTR § 25 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
1. Verksamhetsbidrag    
Verksamhetsbidragets storlek och tidpunkt för utbetalning 
 
Sven-Gösta Pettersson säger att det är inga skillnader från föregående år, 
samma summa, betalas ut i juni. Måste ha ett reviderat protokoll om något ska 
ändras i verksamhetsbidraget. Margareta Kassfeldt säger att vissa föreningar 
har svårt med pengar och därför önskar de att få det utbetalt tidigare. Önskar 
mer pengar totalt. 
 
Beslut: Elisabeth Vidman, KS tar med sig frågan om verksamhetsbidragets 
storlek och tidpunkt för utbetalning. 
 
______ 
 
2. Hjälpmedelsförrådet   
Hjälpmedelsförrådet, ryktet säger att det är förändringar på gång, vad gäller? 
 
Sven-Gösta Pettersson informerar om att avtalet om hjälpmedel är uppsagt. 
Upphör vid årsskiftet. Ett nytt avtal ska förhandlas fram med Regionen. 
 
Avtalet om förbrukningsmaterial är också uppsagt. Upphör 28 september. En 
upphandling ska göras. Under övergångstiden blir det troligen Komentus avtal 
som gäller. Det är ca 3-4 miljoner dyrare per år. 
 
Elisabeth Lindberg, K & F säger att beslutet om att avtalen är uppsagda kom 
hastigt och lustigt. Diskussion pågår med juridiken. Beslut om avtal ska tas 
med 14 kommuner. I dagsläget förlängs avtalet. Mycket jobb för en liten för-
ändring. SKR-avtalet är dyrare. 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå har hört ett rykte som sa att läkeme-
delsförrådet på sjukhuset var i farosonen, att det eventuellt skulle till Boden, 
men det är ju bra om det finns i närområdet. 
 
Elisabeth Lindberg säger att Norrbotten är ett stort län, det måste finnas i när-
heten. 
______ 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

     14 (19) 
 

    
   
   
  
   

 

 

KTR § 25, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
3. Norrstrandspoolen   
Norrstrandspoolen – finns ingen lyft i och ur bassäng för de som behöver detta 
 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro säger att det inte finns någon lyft vid 
Norrstrandspoolen. Har fått höra att det finns en lyft i Öjbeyn som inte an-
vänds. 
 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
Elisbeth Lindberg, K & F svarar: Finns det en lyft som är ledig i Öjebyn och 
inte används, så kan den naturligtvis användas på Norrstrandsbadet.  
 
Beslut: Elisbeth Lindberg, K & F tar med sig frågan att om lyften är ledig i 
Öjebyn så kan den få användas vid Norrstrandsbadet. 
 
_____ 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung säger att det saknas skyltar vid Hälsans stig och 
hur snabbt kan fritidsanläggningar öppnas när coronan har lagt sig? 
 
Elisabeth Lindberg, K & F säger att hon har ingen aning om skyltarna vid Hälsans 
stig. 
 
Beslut: Elisabeth Lindberg kollar upp om skyltarna vid Hälsans stig. 
 
______ 
 
Fritidsanläggningarna kommer att öppnas så fort de får. 
 
______ 
 
Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå meddelar att hon kommer att lämna 
sitt uppdrag som ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet. Detta sammanträde 
blir det sista. Hon tackar så mycket för ett givande år i detta råd. 
 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande tackar Margareta för allt hon har tillfört 
rådet. 
 
______ 
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KTR § 25, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Sven-Gösta säger att till nästa sammanträde ska en ny vice ordförande väljas 
till kommunala tillgänglighetsrådet och arbetsutskottet. 
 
______ 
 
Åke forslund, BUN har inget att informera från BUN. 
 
______ 
 
Elisabeth Lindberg, K & F säger att tyvärr så är en massa saker inställda i sommar 
som nationaldagen 6 juni, midsommar och PDOL. Piteå 400 år, alla publika sam-
manhang är inställda. Festspelen blir av, alla evenemang som inte är utomhus ska 
vara i stora lokalen på Acusticum för max 50 personer samt digitialt. Peter Mattei 
kommer. En sommar i pandemins tecken även i sommar. 
 
______ 

 
Elisabeth Lindberg berättar vidare att de utvecklar stigar ute i skog, mark och 
bad. Konstutställningar blir av – unga har utsmyckat elskåp. Ferierabeten - 
många har fått jobb, fått pengar från staten för lovarbeten. Fotboll, lite mer 
publik. Öppna badhus och gym när det går. Fotbollstältet har satts upp för att 
torka och tvättas av. Två av dukarna ska skickas till Italen för renovering och 
sen tillbaka till Piteå för att sättas upp på riktigt till hösten. 
 
______ 
 
Nästa år fyller festspelen 40 år. 
 
______ 
 
Elisabeth Vidman, KS berättar från senaste kommunstyrelsesammanträdet. 
Hur vill piteborna bo, inte många svarande, men fått indikationer. Resultatet visar 
att de flesta vill bo i villa och äga sin bostad. Personer i åldern 65+ föredrar hyres-
rätt. Många vill inte flytta. Om en tomt skulle sökas vill ungefär 50 % att den ska 
vara på landsbygden och 50 % i stadsbygden. 
 
______ 
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KTR § 25, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar 
sammanställt ekonomiskt resultat per sista mars som uppgår till 5,1 mkr. För 
helåret prognostiseras 68,4 mkr. 
 
Elisabeth Vidman berättar att det blir inget PDOL, men att det planeras för att 
göra något evenemang under vintern. 
 
______ 
 
Handelsstöd genom en handelskoordinator/handelsutvecklare som kommunstyrel-
sen finansierar. Anställt en person. 
 
______ 
 
Stöd tilll kulturmiljöer för 2021 till Svensbyns Hembygdsförening, Norrfjärdens 
Hembygdsförening och Lillpite Hembygdsförening. 
 
______ 
 
Piteå kommun tecknar avsiktförklaring  med Zelk Energy AB om intresse för vät-
gasprojekt. 
 
______ 
 
Trafikverket har tagit fram en samrådshandling för anläggning av parallellväg 
mellan Öjeyn - Norrfjärden som ska gå parallellt med E4. Piteå kommun ser inte 
positivt på det nya förslaget om en parallellväg till E4 mellan Öjebyn – Norrfjär-
den. Piteå kommun förespråkar det tidigare planerna om en gång- och cykelväg 
mellan Öjebyn – Norrfjärden.  
 
______ 
 
Piteå hamn – håller på att titta på en kontorsbyggnad för Piteå hamn och ett före-
tag som vill sitta där ute. Mellan Cabinord och vattnet. 
 
______ 
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KTR § 25, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Sven-Gösta Pettersson berättar från senaste socialnämndssammanträdet. Social-
nämnden beslutade att anta upprättad verksamhetsplan, Vep 2022-2024 inklusive 
bilagor. Jobbar vidare med gruppbostadsfrågan som det har gått troll i. 
Socialnämnden har de senaste åren dragits med ett underskott som växt från år till 
år, trots att förvaltningen genomfört insatser för att bromsa kostnadsutvecklingen.  
 
Nästa gång tar vi upp om - Våld i nära relationer. Beslutades om en ny handlings-
plan i mars. Fem personer är utbildade för våldsutövare. 
 
______ 
 
Siv Forslund, SN säger att det är svårt att få till ett nytt LSS-boende, måste passa 
de boende. 
 
______ 
 
Sven-Gösta Pettersson berättar att de flesta gruppbostäderna finns i Munksund, 
stan och Öjebyn. Vore bra med en bättre spridning, eventuellt i Norrfjärden, 
Bergsviken eller Hortlax. Man måste vara ute i god tid för nybyggnationer. 
 
______ 
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KTR § 26 
Övriga frågor 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar vem som ansvarar för handikapp-
toaletten på Sandängesstranden, är det kommunen? Thomas tror det, ibland är 
den öppen ibland stängd. Går det att få tag i en nyckel om man ska ha en nyck-
el. Thomas ringer till Kultur och fritid. 
 
______ 
 
Malte Larsson, FUB har en son som bor på Opalen. Varför är det byggt en väg 
utanför vardagsrummet? Vid det gröna huset som är flyttat till området har det 
byggts en väg. Vill ha svar på nästa möte vem som har beviljat vägbygget. 
 
______ 
 

Tord Eliasson, diabetesföreningen blev så glad när han satt vid huvudentrén på 
stadshuset och väntade och det kom ut grupp från en lokal och de pratade om 
diabetesfrågor. Det var hemtjänstpersonal som var på utbildning. 
 
______ 
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KTR § 27 
Nästa möte 
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 12 augusti 
2021, klockan 13:00 via Zoom.  

 
Kommunala tillgänglighetsrådet blir onsdag den 25 augusti 2021,  
klockan 08:30-12:00 via Zoom.  
 
______ 

 
§ 28 
Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet.  
 
______ 
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