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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
 

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

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 

Tord Eliasson, Diabetesföreningen  

Eva Lundström, Allergiföreningen 

Helene Lindbäck, Kommunstyrelsen 

Monica Nyman Björklund, HRF 

Anita Berglund, Piteå HjärtLung 

Maria Eriksdotter, Funktionsrätt Piteå  

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 

Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden 

Malte Larsson, FUB 

Siv Forslund, Socialnämnden 

Anna Åström, SAM  

Marianne Hedkvist, Fastighet och service  

 

 

 

Övriga deltagande 
 

Lena Enqvist, omsorgschef 

Sara Romell sekreterare 

Annika Risberg Projektledare, våld i nära 

Monica Wiklund Holmström, Avd chef boende daglig  

 

Tillgänglighetsansvarig Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid  

samhällsplanering,  

Utses att justera 

 
 

Justeringens plats och tid  

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 18 - 28 

  Sara Romell  

 

 

 Ordförande   
  Sven-Gösta Pettersson  

 Justerande 
  

    
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunala tillgänglighetsrådet  

Sammanträdesdatum  2021-08-25  

Anslags uppsät-

tande 

  Anslags 

nedtagande 
      

Förvaringsplats 

för protokollet 
 Socialtjänsten 

    

Underskrift    
 

 

 

 
          Utdragsbestyrkande 
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KTR § 29 

Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat.  

Återbud från Maria Platni, BUN  

______ 

 

 

KTR § 30 

Fastställer dagordning 
 

 

________ 

 

 

KTR § 31 

Val av justerare 
Till justerare utses Eva Lundström  

 

31 b) Val av vice ordförande väljs Eva Lundström. Anita Berglund ersätter 

Eva Lundström i AU.  

 

________  

 

 

KTR § 32 

Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 2 juni  2021 lades till handlingarna. 

 

______ 
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KTR § 33 

Tillgänglighet 
Anna Stamblewski informerar om vad som är på gång. 

- Hon jobbar med att följa upp tillgänglighetsvandringen som genomfördes i 

Öjebyn 2019. 6 av 37 punkter är åtgärdade.   

- Ett planprogram för Nördfjärden finns ute. En uppföljning kommer att ske 

under nästa år.  

- En tillgänglighetsvandring i Rosvik planeras 3/9, kl 10.00-12.00. En inbjudan 

kommer.  

 

 

KTR § 34 

Frågor från 
Piteå Funktionsrätt Piteå  

 

Anhörigstöd 

Information om anhörigstöd 6/10 finns det något klart program eller något an-

nat vi kan sprida i våra föreningar?  

 

Lena Enkvist, omsorgschef,  informerar om att det kommer en inbjudan. Man 

avvaktar smittskyddsläkarens rekomendationer för en fysisk träff. Ann-Katrin 

som jobbar som anhörigkoordinator kommer att ta kontakt med föreningarna. 

Man kommer även att kunna delta digitalt. Man kommer att annonsera om 

evenemanget på flera platser.  

 

Från Reumatikerförbundet  

Bör det inte på närmare håll finnas en handikappanpassad badplats för rull-

stolsburna, såväl vuxna som barn så att de kan ta sig ända ner i vattnet?  

 

Elisabet Lindberg Kultur och fritidsnämnden, informerar om att det bara är 

Gläntan och Norrstrand som kommunen ansvarar för, resterande badplatser 

drivs av föreningar. Det finns pengar att söka för föreningar om man vill rusta 

sina badplatser. Elisabet infomerar också om att det finns en särskild badrull-

stol att låna på kultur- park och fritid. Med den rullstolen kan man rulla sig ner 

i sanden och vattnet. Önskemål om att det skulle finnas en rullstol på både 

Gläntan och Norrstrand kommer upp. Elisabet tar med sig frågan.  

 

Från FAMY 

På Stenbergsviken Mellerstön så finns det inga möjligheter för en som är fy-

siskt funktionshindrad att ta sig land på grund av den höga stenkistan i anslut-

ning till bryggan som skjutit i höjden. Det vore bra om man kunde fixa den 
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med tiden så alla har möjlighet att ta sig ombord om vi nu vill värna om till-

gängligheten i vår skärgård.  

 

Elisabet Lindberg Kultur och fritidsnämnden, informerar om att det svårt att 

tillgänglighetsanpassa alla öar ute i vår skärgård. På t ex Mellerstön är det svårt 

att sänka bryggan. Elisabet informerar om att Stenskär och Vargön är tillgäng-

lighetsanpassade.  

 

 

Funktionsrätt Centrum  

 

Vilka restriktioner gäller för gruppbostäder? 

 

Moncia Wiklund Holmström, avdelningschef boende och daglig, informerar om att 

man följer vårdhygiens rekomendationer. Läkare gör en bedömning från fall till fall. 

Alla brukare och personal är dubbelvaccinerade. Man använder munskydd i första 

hand i vårdnära arbete, men på vissa ställen kan visir användas med hänsyn till bru-

kare.  

 

Ersättning för arbetsresor? Hur ligger det till?  

 

Dagersättningen är höjd och arbetsresor till våra dagliga verksamheter är subvention-

erade.  

 

Renovering av gruppbostäder efter det att Piteå kommun tagit över vissa  

lägenheter från Pitebo?  

 

Marianne Hedkvist, Fastighet och service informerar att man har sitt första möte 

inplanerat till 8/9. Efter mötet kommer Marianne att informera deltagarna via mail 

om vad som sägs i frågan.  
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KTR § 35 

Förenings- och förvaltningsstunden 

 
Elisabet Lindberg, kultur – park och fritid berättar att man har märkt av att 

många har hemestrat i sommar. Det har varit mycket folk i skärgården, på våra 

badplatser, längs vandringsleder och i stugor. Man börjar så smått öppna upp 

sport - och badanläggningar i kommunen.  

 

Marianne Hedkvist, fastighet – och service har ingen ny information då man 

inte har haft sitt första möte än. Det sker 8/9.  

 

Helene Lindbäck, kommunstyrelsen berättar att man har haft möte med Helene 

Lindhag och Bosse polis där man har utvärderat cruisingen. Man har upplevt 

att det är väldigt mörkt på kyrkparkeringen och det har varit ett problem 

eftersom det var mycket folk där under cruisingen. Man har även ett 

ungdomsgäng som oroar i centrum och som det är stökigt kring.  

 

Anna Åström, SAM, berättar att det byggs mycket och det händer saker ute i 

vår kommun. En del områden ska fortsätta att utvecklas, t ex stadskärnan vid 

Stadsberget. Även Stadsutveckling Öster (Strömnäsområdet) fortsätter att växa 

med b la ett nytt SÄBO samt ett centrum.  

 

Sven-Gösta Pettersson, Socialnämnden, infomerar om att personalläget i 

verksmaheterna har varit ansträngt i sommar. Oroande är också den minskade 

elevkullen som sökt in på vård och omsorgscoallage på gymnasiet. Vi kommer 

jobba vidare med en kompetens och försörjningsplan tillsammans med 

personalavdelningen. Man har även märkt av att Regionen har dragit ner på 

vårdplatser vilket har påverkat verksamheterna mycket i sommar. En dialog 

med Regionen kommer att påbörjas. Glädjande är att vi inte har haft några 

covid fall bland våra brukare, personalen gör ett jätte bra jobb.  

 
 

KTR § 36 

Övriga frågor 

 
Nya avgifter/taxor för 2022: 

Sven-Gösta informerar om de nya förslagen.  
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Våld i nära: 

Annika Risberg, projektledare, visar en power point och berättar om projektet 

som nu avslutas 30/9 – 21. Projektet är finansierat via Länsstyrelsen. Annika 

berättar om olika definitioner av våld, hur arbetsgruppen är uppbyggd och hur 

deras arbete ser ut. Annika visar vad som har hänt i projektet under året som 

har gått och alla insatser man har gjort. Hon tipsar om en handbok som finns. 

(power point och handbok mailas ut till deltagarna med protokollet)  

 

Anna Åström, SAM, funderar på om vi efter covid märker av någon slags 

vårdskuld? Har hjälpbehovet ökat? Lena Enkvist berättar att man märker av en 

viss ökning inom missbruksidan samt på Barn och familj. Samvaron planeras 

att öppna i oktober om covid läget är stabilt. Man har även märkt av att anhö-

riga hör av sig om ett ökat anhörigstöd.  

 

Maria Eriksdotter berättar att varmvattenbadet på sjukgymnastiken är stängd. 

Hon funderar på om kommunen har någon anläggning som går att nyttja. 

Elisabet Lindberg tar med sig frågan och återkopplar på nästa möte.  

 

Anita Berglund berättar att man nu startar upp vattengymnastikgrupper. Man 

märker att efterfrågan är stor. Man planerar också för en föreläsning, mer in-

formation kommer.  

 

Tord Eliasson informerar om att det kommer starta upp ett projekt för 

funktionshindrade på tennishallen. Även på scoutstugan på Fårön kommer man 

att starta någon grupp.  

 

Monica Nyman Björklund lyfter frågan kring de nya bussarna och busstiderna. 

Svårt för många med de nya tiderna och nya hållplatser.  

 

 

KTR § 37 

Nästa möte 
AU 18/11, KTR 1/12   

KTR § 38 

Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet.  

 

 


