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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

 
 

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

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen  
Eva Lundström, Allergiföreningen 
Monica Nyman Björklund, HRF 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Siv Forslund, Socialnämnden 
Maria Eriksdotter, Funktionsrätt Piteå 
Marianne Hedkvist, Fastighets- och servicenämnden 
Helén Lindbäck, KS ersättare för Patric Lundström, KS 
Elisabeth Lindberg, K & F 
Malte Larsson, FUB 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 

 
Övriga deltagande 

 
Lena Enqvist, omsorgschef 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
 
 
Tillgänglighetsansvariga: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid  
samhällsplanering och Rebecca Granström, enhetschef, planeringsav-
delningen 
 Utses att justera 

 
Monica Nyman Björklund, HRF 

Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 18 - 30 
  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  2022-06-01  
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 16 mars 2022 lades till handlingarna. 
 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

      3 (15)  
   

    
   
   
  
   

 

 

KTR § 22 
Tillgänglighet 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Anna Stamblewski, samhällsutvecklare 
välkommen.  
 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
HjärtLung 
Sven-Gösta hälsar Helena Magnusson, avd chef, ordinärt boende välkommen till 
punkten 1. 
 
1. Utvärderingen av Trädgården, är den klar och finns den i tryck? 
 
Helena Magnusson, avd chef ordinärt boende säger att utvärderingen är drygt 2 år 
gammal, se slutrapport, bilaga 1. De har arbetat vidare med underlaget och valt att 
prioritera och arbeta brett med personalen och annan berörd personal, gjort risk och 
konsekvensanalyser med mera.  
 
De har jobbat med att strukturera upp verksamheten inne på Äldrecentrat för att få 
rätt målgrupp, bättre flöden och bättre arbetsmiljö. Utskrivningsteamet ger Äldre-
centrat uppdrag gällande personer på utredningsplats. För närvarande pågår ett för-
ändringsarbete avseende samvaroverksamheten och dagverksamheten för minnes-
svaga. Dagverksamheten som för närvarande finns på Munkberga kommer att flytta 
till andra lokaler.  
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung berättar om en person som har varit på avlastning är 
i fysiskt sämre skick när denne kommer hem från Trädgårdens äldrecentra. Det finns 
inte rätt utrustning för att kunna träna. 
 
Eva Lundström, allergiföreningen säger att man kan få 14 dagars avlastning per 
månad, men fick inte det. Man får boka avlastning max 1 månad innan och då kunde 
det vara fullbokat redan.  
 
Helena Magnusson tycker att den anhörige ska prata med personalen. Viss utrustning 
är inköpt för de som är där för utredning, men man ska ju inte bli sämre av att vara 
där. 
 
Beslut: Helena Magnusson, avd chef tar med sig synpunkterna som har kommit 
fram från Anita Berglund och Eva Lundström. 
 
______ 
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KTR § 22, forts 
Tillgänglighet 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande berättar om ett förändrat arbetssätt i Öjebyns 
hemtjänstgrupper att försöka minska på detaljstyrningen, hjälp med att laga mat, 
snabbare hantering. Det har varit väldigt positivt.  
 
______ 
 
HjärtLung 
2. Nya området Piteå Östra. Strövområden planeras och HjärtLung har ett 
utarbetat koncept, Hälsans stig, och de vill propagera för den eftersom den är 
tillgänglig för personer med olika funktionshinder. 
 
Anna Stamblewski tycker att konceptet om Hälsans stig är bra och att ta in det i 
det nya området. 
 
3. Som vanligt torget. Kan man ha en container stående på torget hela sommaren 
måste det vara möjligt att ha en eller två handikapparkeringar där. 
 
Rebecca Granström, enhetschef, planeringsavdelningen säger att det är inte riktigt 
samma sak. Det råder parkeringsförbud på hela torget, ingen får parkera där, ska vara 
ett gångstråk, ett vardagsrum. Det kommer heller inte att göras några handikappar-
keringar där.  
 
Reumatikerna 
Fråga efter rundvandringen i Öjebyn. Hur arbetar kommunen med att få privata ägare 
att åtgärda saker som påpekats som bristande tillgänglighet för våra medlemmar, till 
exempel efter stadsvandringen som är gjord i Öjebyn? 
 
Om man inte kan få igenom förbättringar hos privata ägare ser de inte meningsfullt 
att ens påpeka bristerna för dem. 
 
Anna Stamblewski säger att hon tar upp alla inkomna åtgärdspunkter med de 
ansvariga i de ansvarsområden de har hand om. COOP, ICA, Sparbanken och RAWI 
är inte kommunägda. Anna har haft dialog, stött på och mejlat de berörda. COOP, 
ICA och Sparbanken har åtgärdat sitt. RAWI har inte åtgärdat med markiser och 
dörröppnare, det råder delande meningar om vem som ska göra det. 
 
Ledstråken ska åtgärdas från gatuavdelningen nu i vår. 
 
______ 
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KTR § 22, forts 
Tillgänglighet 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
Neuro 
Hur görs upphandlingar för snöröjning?  
 
Rebecca Granström säger att upphandlingen ska göra det möjligt för lokala 
entreprenörer att få vara med. Göra en snösväng så kostnadseffektiv som möjligt, en 
lantbrukare kan ha nytta av sina fordon vintertid och det finns ett antal som täcker 
upp olika delar i kommunen. Exempelvis en lantbrukare lämnar in enbart för ett 
plogområde i Norrfjärden för det är där den verkar. En konkurrenssituation, får slåss 
lite grann om priset. Får inte vara för gamla fordon. 
 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar om vem som helst får lämna anbud för 
snöröjning med vanliga traktorer inne på bostadsområden? 
 
Rebecca svarar, teoretiskt ja, villkoren i ett frågeunderlag, ju mer vi bestämmer och 
skriver ju lägre blir konkurrensen. Vissa gator är inte byggda för vilka fordon som 
helst, en del är alldeles för tunga. Är det för mycket snö har de inte någonstans att 
lämna snön. 
 
Thomas säger att de senaste vintrarna har det legat kvar snö. 
 
Rebecca säger att det är nog en kostnadsfråga. Prisbild per timme för siktröjning och  
bortforsling av snö. En mycket dyr post. 
 
Rebecca säger att vägområdet är kommunens ansvar och det är fastighetsägarens 
ansvar att röja sin infart. 
 
Thomas har tagit upp flera gånger i detta råd om att snöröjarna lägger upp snö på 
handikapplatser där det blir liggande för länge.  
 
Beslut: Rebecca Granström, enhetschef, planeringsavdelningen tar upp frågan om 
att snö läggs upp på handikapparkeringar med Micael Kemi, avd chef, 
samhällsbyggnad. 
 
______ 
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KTR § 22, forts 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
Handikapptoaletten vid Piteå hälsocentral saknar handtag. Fastigheten tillhör Piteå 
Näringsfastigheter, PNF. 
 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare berättar att hon har ringt och pratat med Johan 
Söderlund, Drifttekniker vid PNF angående det saknade handtaget på handi-
kapptoaletten. Han säger att alla fastigheter besiktas när det har byggts nytt eller 
blir ombyggt och att de följer de regler och bestämmelser som gäller. Toaletterna 
ska ju vara handikappvänliga om det inte är något som gått sönder. När jag pra-
tar med honom börjar han dra sig till minnes att det är en handikapptoalett vid 
Piteå hälsocentral som har ett trasigt handtag. Han ska ringa och kolla med rör-
mokaren så att det är åtgärdat. Med jämna mellanrum görs också besiktningar. 
 
_____ 
 
 
Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum 
Anhörigföreningen 
Parkeringstillstånd för anhörig när personen är så funktionshindrad, att den 
behöver hjälp med det mesta. Personen kan inte köra sin rullstol själv och den 
anhörige är själv i dåligt skick. 
 
Rebecca Granström berättar att det är lättare att få parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade om man själv är i behov av det. 
 
Hur ser bestämmelserna ut för detta?  
 
Rebecca säger att de följer de lagstadgade regler som finns för parkeringstillstånd. 
Kommunen gör bedömning utifrån läkarintyg som är utfärdade, mycket kan bero 
på hur duktig läkaren är att beskriva patientens behov av parkeringstillstånd. Det 
är handläggaren som beslutar utifrån lagen och läkarintyget. 
 
______ 
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KTR § 23 
Lillbrogatan – parkeringar 
Anna Stamblewski säger att hon har varit på en träff med funktionsrättsorganisation-
erna den 18 maj om Lillbro- och Hamngatans ombyggnation. 
Här kommer punkterna som avhandlades vid träffen. 
 
- P-platser blir längsgående (färre vanliga platser) 

- Samma antal P-platser för rörelsehindrade (en tas bort en från Lillbrogatan och en 
kommer till utanför entrén på Piteå HC (3,6 m) – nedsänkta kanter vid HKP 

- Även färdtjänstangöring ordnas vid Piteå HC 

- Möbleringszon 

- Bredare trottoarer 

- Raka trottoarer (ta bort lutning i sidled) 

- En rad med träd  

- Flytta belysningsstolpar och skyltar 

- Avgränsade cykelställ kommer att placeras nära Storgatan 

- Raka övergångsställen över gatan, inte som nu sneda 

- Korsningen Lillbrogatan - Storgatan blir plan med ramper på båda sidor om kors-
ningen för att dämpa hastigheten på biltrafiken. Raka övergångsställen över Lill-
brogatan målas. Idag är de målade snett över gatan. 

- Hela korsningen Lillbrogatan - Hamngatan lyfts upp. Övergångsställen planeras 
över alla gator i korsningen samt eventuellt ett diagonalt övergångsställe över 
korsningen. Ramper byggs i anslutning till korsningen för att hålla nere hastighet-
erna. 

Kommer att bli mycket trevligare, tryggare och tillgängligare miljöer att vistas i 
staden för alla oskyddade trafikanter. 
 
Fortfarande bara skiss, inget är spikat. 
 
Dialog med fastighetsägare har varit och en träff med företagarna är inplanerad. 
 
Syftet med träffen var att informera om planerna och att funktionsrätt fick lämna 
förslag. 
 
Diskussion fördes i rådet om blad annat problem med backande bilar, trånga 
parkeringar som lutar i sidled. 
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KTR § 23, forts 
Lillbrogatan – parkeringar 
Trafikmiljön rörig, höga trottoarkanter, cyklar står på ledstråken har varit i flera år. 
Hamngatan - stentrappor går ut på trottoaren smal trottoar. 
 
Rebecca Granström säger att det blir 15 parkeringar och 9 handikapparkeringar, inget 
beslut är taget i frågan. Cykelparkering närmast gågatan. 
 
Dialog har förts med Norconsult, handeln, kommunala pensionärsrådet m. fl. 
Fortsatta samråd ska hållas med handlarna, många intressen krockar med varandra. 
 
Eva Lundström, allergiföreningen säger att det är dåligt för allergiker när det plante-
ras vanliga björkar, ornäsbjörken är bättre, 30 % av befolkningen är pollenallergiker. 
 
Rebecca vet inte vilka björkar som ska planteras, renar luften från avgaser. 
 
Beslut: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare tar med sig frågan om olika björk-
sorter. 
 
______ 
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KTR § 24 
God och nära vård 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Emma Janzén, samordnare välkommen.  
 
Emma berättar att hon jobbar med nära vård i kommunen, se bilaga 2. 
 
______ 
 
KTR § 25 
Skogsgården 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Magdalena Jonsson, avd chef, SÄBO  
välkommen.  
 
Magdalena berättar om det nya boendet Skogsgården – ett kompetenscenter, 
se bilaga 3. 
 
______ 
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KTR § 26 
Bussfrågor 
Fortfarande finns obesvarade frågor om bussarnas tillgänglighet, busshållplatser, 
funktion och användning av ramper. Textad och talad info i bussen.  
Verksamhetens chef hör inte av sig.  
 
Eftersom alla personer inte var på plats på senaste sammanträdet den 16 mars 2022 
får vi återkomma till ovanstående punkter på dagens möte. 
 
Anna Åström, SBN har svarat att hon har tagit upp med samhällsbyggnadsnämnden, 
SBN att det finns en del synpunkter på nya bussarna och lyft de "punkter" som 
nämndes på förra sammanträdet, se ovan. Har även framfört att det upplevts vara 
svårt att få svar när synpunkter lämnats. 
  
Anna har inga konkreta svar på synpunkterna men, i samråd med nämnden så be-
stämde de att de ville ha en återkoppling/utvärdering/uppföljning av första året med 
nya bussarna så snart det går.  
 
Brith Fäldt, KS har velat ha information från förvaltningen som en infopunkt tidigare 
på nämnden, men då fått höra från förvaltningen att det varit för tidigt att utvärdera 
och följa upp. Nu är det dags, då bussarna gått ett tag. 
  
Så de nya bussarna kommer på kommande agenda, och då kommer Anna lyfta till-
gänglighetsperspektivet och fråga kring hur dialogen med medborgare sett ut och hur 
de tänker kring sådant. 
 
______ 
 
Rebecca Granström berättar på dagens möte att stadsbussarna uppfyller satta funk-
tions- och tillgänglighetskrav, bussen niger ner mot trottoaren, man kan be chauffö-
ren om hjälp om man behöver använda ramp.  Det finns 2 st handikapplatser utrus-
tade med bälte, det är en standardökning, kommunen vill ha två i stället för 1 plats. 
Ska vara ledstråk och vissa färger för synskadade. Jobbar med synkroniseringen med 
utrop som inte fungerar fullt ut. Storleken på linjeskylten är mindre på de nya bus-
sarna men klarar kraven. Rampen klarar också kraven. Alla busshållplatser klarar 
inte av kraven. 
 
Öjagatan byggs om till sommaren, äskar pengar till att få göra om 2 busshållplatser 
så de blir tillgängliga enligt tillgänglighetskraven. Linjerna kommer kanske att dras 
om. 
 
______ 
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KTR § 27 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Elisabeth Lindberg berättar att nu är det byte av säsong för bland annat badplatser, 
behöver se över ramper. 
 
Bryggan vid västra kajen är väldigt dålig, ska underhållas, vet inte i dagsläget var 
Norrbotniabanan kommer att gå.  
 
Ser att föreningar har haft problem att komma igång efter pandemin, gäller speciellt 
kontaktsporter.  
 
Samlingsplatser för föreningar. Finns lokaler ute i bygden som man kan hyra billigt. 
Finns beskrivet på kultur & fritids hemsida hur lokaler är anpassade.  
 
En farlig grop finns utanför sinusplattorna upp mot Rådhustorget vid Kaledio. 
 
Eva Lundström, allergiföreningen undrar om det finns tillgång av badrullstol? 
 
Elisabeth säger att det kan man hyra hos kultur & fritid. 
 
______ 
 
Elisabeth Lindberg vill informera om den chef som har avstängts på grund av att det 
har hittats oegentligheter och att nämnden och förvaltningen ser allvarligt på det in-
träffade, de har nu anlitat KPMG från Göteborg som ska titta på fallet och utreda det. 
Kommunchefen är insatt i det. 
 
______ 
 
Fastighets- och servicenämnden 
Kommunens livsmedelsupphandling är klar och börjar gälla i oktober. De lokala le-
verantörerna Böle potatis, Petterssons Chark och ICA Kvantum kommer i höst att 
leverera potatis, chark och pålägg samt färskt fikabröd till verksamheter inom kom-
munen.  
 
______ 
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KTR § 27, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Kommunstyrelsen 
Helén Lindbäck berättar att Kyrkcenter ska byggas om, när det är klart finns det 
lokaler att hyra, både stora och små. 
 
______ 
 
Medborgarförslag om parkeringstillstånd för socialtjänstens personal och företaget 
”Boende livet ut” ska få ett speciellt parkeringstillstånd s.k. nyttoparkeringstillstånd 
som innebär gratis parkering utan P-skiva. 
 
Förslaget fick avslag. 
 
_____ 
 
Det blev även avslag för flytt av Blomska gården till Bondön. Den hör inte hemma 
på Bondön. 
 
______ 
 
Motorgård till den bilburna ungdomen, ska utredas. 
 
______ 
 
Motion - Osund konkurrens i Piteå kommun. Ska införa en tjänst, visselblåsarfunk-
tion. 
 
______ 
 
Socialnämnden 
Sven-Gösta Pettersson berättar om april månads bokslut -26 mkr under budget. 
Helårsprognos sätts till -24,5 mkr. 
 
______ 
 
Hälso- och sjukvård måste ta in hyrsjuksköterskor. 
 
______ 
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KTR § 27, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Missbruksvården blir dyrare på grund av placeringar och längre placeringar. 
 
______ 
 
Budget och VEP i juni 2022. 
 
______ 
 
Ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 
 
______ 
 
Det pågår dels en samsjuklighetsutredning där förslaget handlar bland annat om hur 
ansvaret för vård och behandling av skadligt bruk och beroende kan samlas hos en 
och samma huvudman Regionen. 
 
En annan utredning som pågår är ett förslag till en ny äldreomsorgslag som komplet-
terar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och 
som bland annat långsiktigt ska stärka äldreomsorgens förutsättningar samt tydlig-
göra dess uppdrag och innehåll. Förslaget till en äldreomsorgslag ska redovisas 
senast den 30 juni 2022. Inga beslut är fattade. 
 
______ 
 
Komma igång med nybyggnation av gruppbostad. 
 
______  
 
Bemanningsläget - saknar 26 personer som ska jobba i sommar. Gjort många insatser 
får mer pengar, flytta semesterveckor, det blir en tuff sommar. 
 
______ 
 
Viktigt att möjliggöra ledighet för personalen som är hårt ansträngda. 
 
______ 
 
Försörjningsstöd minskar kraftigt med 100 hushåll färre.  
 
______ 
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KTR § 28 
Övriga frågor 
Föreningsbidraget 
Sven-Gösta Pettersson informerar om att Piteå Funktionsrätt Centrum inte har in-
kommit med handlingar som visar att de har haft årsmöte, så därför kommer nämn-
den att hålla inne det administrativa bidraget på 75 000 kr tills de har haft sitt års-
möte. 
 
______ 
 
Vid förra Kommunala tillgänglighetsrådets sammanträde den 16 mars 2022 kom 
följande fråga från Piteå Funktionsrätt Centrum upp: 
 
Hur ser kontrollen ut av hörselslingor i kommunens publika lokaler?  

Var finns de? 
 
Vem/vilka är ansvariga för att de fungerar? 
 
Beslut: Marianne Hedkvist, F&S kollar upp hur det är med hörselslingor och vem 
som är ansvarig. 
 
______ 
 
Kerstin Albertsson Bränn, avdelningschef för fastighets- och serviceförvaltningen 
har svarat på ovanstående frågor  

• Hur ser kontrollen ut av hörselslingor i kommunens publika lokaler? 
Svar: Ett konsultföretag kontrollerar slingorna under våren 2022. 

• Var finns de? 
Svar: Se bilaga 4. 

• Vem är ansvarig för att de fungerar? 
Svar: Ur Gränsdragningslistan => Stationära hörselslingor i hörsalar och sam-
lingssalar är fastighetsägarens ansvar, hörselslingor beställda av verksamhet-
en ansvarar hyresgästen för.  

  
______ 
 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar hur är det med kommunens skyddsrum 
för exempelvis rullstolsburna? Tar upp det på nästa sammanträde. 
 
Beslut: Kommunens skyddsrum tas upp på nästa sammanträde. 
______ 
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KTR § 29 
Nästa möte 
Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 11 augusti 2022, 
klockan 13:00 i Lena Enqvists arbetsrum på våning 3, Stadshuset.  
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 25 augusti 2022, klockan 08:30 i 
Ovalen, Stadshusets entré.  
 
______ 

 
KTR § 30 
Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar dagens möte.  
 
______ 
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