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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-30 

 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
Plats och tid Storstrands kursgård, klockan 08:30 – 14:00             

Beslutande Sven-Gösta Pettersson, ordförande 
Tord Eliasson, Diabetesföreningen  
Eva Lundström, Allergiföreningen 
Monica Nyman Björklund, HRF 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung 
Maria Eriksdotter, Funktionsrätt Piteå 
Helén Lindbäck, KS, ersättare för Patric Lundström 
Malte Larsson, FUB 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro 
Maria Platni, BUN 
Margareta Hägglöf, Fastighets- och servicenämnden, ersättare för Marianne 
Hedkvist 
Andreas Dela, SN ersättare för Siv Forslund 
 

 
Övriga deltagande 

 
Lena Enqvist, omsorgschef 
Gun-Britt Wiksten, sekreterare 
 
 
Tillgänglighetsansvarig: Ingen närvarande 

Utses att justera 
 

Monica Nyman Björklund, HRF 
 

Justeringens plats och tid  
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 45 - 58 
  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  2022-11-30  
Anslags uppsät-
tande 

  Anslags 
nedtagande       

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Socialtjänsten 
    
Underskrift    
 
 

 
 

          Utdragsbestyrkande 
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KTR § 45 
Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
______ 
 
 
KTR § 46 
Fastställer dagordning 
Dagordningen fastställes.  
 
________ 
 
 
KTR § 47 
Val av justerare 
Till justerare utses Monica Nyman Björklund, HRF. 
 
________  
 
 
KTR § 48 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 25 augusti 2022 lades till handlingarna. 
 
______ 
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KTR § 49 
Tillgänglighet 
Sara Bergwall, samhällsplanerare vid planeringsavdelningen, samhällsbygg-
nad har gett återbud på grund av sjukdom. 
 
Tillgänglighetsvandring på Porsnästorget, Norrfjärden 
Monica Nyman Björklund, HRF berättar att hon bland annat har varit på tillgänglig-
hetsvandringen på Porsnästorget i Norrfjärden. Det är mycket som behöver åtgärdas, 
inga bra gångstråk, höga kanter vid busshållplatsen med mera. Sara Bergwall är bra 
på att dokumentera. 
 
______ 
 
Lokalbussarna – utrop på bussarna  
Idag hörs flera felaktiga eller inga alls utrop i bussarna. 
Detta har varit en längre tid. När det detta åtgärdat? 
De som är synskadade kan inte lita på systemet idag. 
 
Rebecka Granström, enhetschef, planeringsavdelningen, samhällsbyggnad har sva-
rat på frågan om utrop på bussarna. 
 
Hon säger: Problemet är känt för oss, både att utropen är felaktiga och att utropen 
kommer för sent och inte alltid. 
 
Vi har ett möte inbokat med Nobina tisdag 29/11 för att bl.a. resonera om hur detta 
problem ska/bör lösas. Om det inte går att lösa i närtid kommer vi att fundera på att 
helt ta bort funktionen istället. 
 
______ 
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KTR § 50 
Presentation av ”Naturaktivitet på recept” 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Per Lenndin, projektledare, Annika 
Nordstrand, förvaltningschef, Kultur & Fritid samt Marie-Louise Hedlund  
Granström och Johanna Lundberg från Livsstilsmottagningen vid Piteå hälsocen-
tral välkommen.  
 
Per och Annika berättar om Hälsoslingor i Piteå, ett sätt för att underlätta för fler 
pitebor att ta sig ut i naturen och ta del av fördelarna med fysisk aktivitet och natu-
rens läkande kraft, har promenadstigar och rogivande platser i Piteå inventerats och 
klassificerats efter svårighetsgrad. 
 
Sven-Gösta Pettersson undrar om det finns några hälsoslingor ute på landsbygden? 
 
Annika Nordstrand säger att de har börjat med tätorten i första steget. 
 
Sven-Gösta ger förslag på att göra något i Rosvik, Norrfjärden, Öjebyn, Hortlax och 
Jävre och sen ytterligare utöka till Blåsmark och Hemmingsmark. 
 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar om toaletterna på Norrstrand och Bad-
husparken fungerar nu, för det har det inte gjort på länge. 
 
Anita Berglund, Piteå HjärtLung säger att hälsans stig är förknippat med tanken att 
inspirera till motion för folkhälsans skull. Hälsans Stig är ett samarbete med Hjärt- 
och Lungsjukas förening i Piteå och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. De styr och 
har synpunkter på bland annat skyltning som inte följer hur det ska se ut på hälsans 
sig. 
 
Per Lenndin berättar att vandringens dag brukar vara 10/9 och det är Svenska Turist-
föreningen som anordnar den. 
 
Annika Nordstrand tycker det är bra att få feedback. 
 
Hela presentationen, se bilaga 1. 
 
______ 
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KTR § 50, forts 
Presentation av ”Naturaktivitet på recept” 
Marie-Louise Hedlund Granström berättar att Livsstilsmottagningen vid Piteå hälso-
central startade för 3 år sedan. 
 
De jobbar med: 
Hälsoslingorna 

• Hälsosamtal 40, 50, 60 
• Livsstilsgrupp (Hjärt- och kärlsjukdom kombinerat metabolt syndrom. 
• Framåt (Digital Stöd och behandlingsplattform för levnadsvanor) 

 
Natur på recept, NaR 

• Evidens hälsofrämjande med vistelse i natur 
• Implementering i primärvård, PHC pilot 
• Fysisk aktivitet på recept, FaR-förskrivelse med fokus på naturvistelse  

(modell Region Västernorrland) 
 

Forskningsstudie NaR 
• Samverkan mellan Luleå tekniska universitet, LTU och Piteå hälsocentral 
• Syfte: Undersöka personers upplevelser/erfarenheter av Naturaktivitet på re-

cept (NaR) och hur det främjar deras hälsa, med fokus på personer med 
stressrelaterad ohälsa. 

• Deltagare: 10-15 patienter med stressrelaterad ohälsa som medverkat i NaR 
samt 5-10 personal som arbetar med NaR.  

• Start Mars 2023 
• Resultat redovisas i vetenskaplig artikel 

 
Vid frågor, kontakta Livsstilsmottagningen: Johanna.lundberg@norrbotten.se 
 
______ 
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KTR § 51 
Norrbotniabanan 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Urban Eriksson, planerare vid  
Trafikverket för Norrbotniabanan välkommen. 
 
Se hela presentationen, bilaga 2. 
 
Trafikverket 
Norrbotniabanan stort projekt 
 

• Bakgrund och motiv 
• Processen 
• Var står vi nu 

 
Bottniska korridoren 

• Viktig strategisk transnationell länk 
 
Vi behöver en kustnära järnväg. Idag inte lämplig för gods och persontrafik. 
 
Norrbotniabanan gör det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och trans-
portera gods. Viltstängsel hela vägen, plankorsningar. 
 
27 mil ny kustnära järnväg, Umeå-Luleå 
 
Ansluter till Botniabanan, Stambanan, Malmbanan och Haparandabanan 
 
Enkelspår med 250 km/h och mötesstationer. Cirka var 10:e km 
 
Signalsystem ERTMS används 
 
22 godståg och 44 persontåg/dygn beräknas trafikera sträckan  
 
750 meter långa tåg 
 
3 resecentrum och 4-5 regionaltågstationer 
 
Byggtid ca 10-12 år 
 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar vilka personer ska åka 44  
persontåg/dygn? 
 
Urban säger att man tittar på sjukhus, de som jobbar, studerar. 
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KTR § 51, forts 
Norrbotniabanan 
Nationell strukturplan. 
Umeå-Dåva i produktion, beräknas klart 2025 
 
Dåva-Skellefteå byggstart föreslås 2025-2027, med färdigställande efter 2033 
 
Planeringen påbörjas för Skellefteå-Luleå 
 
Byggstart Skellefteå – Luleå, inom planperioden 
 
Val av korridor och påg arbeten 

• Korridoren Umeå-Luleå 
• Pågående arbeten Umeå-Skellefteå 
• Uppstart Skellefteå-Luleå 

 
Planläggningsprocessen 
Demokratisk process 

• Allmänhet 
• Företag 
• Myndigheter 
• Kommuner och Landsting 
• Samebyar 
• Organisationer med flera 

 
Korridor genom Piteå 
Länsgränsen mot Pitsund-Munksund-Piteå 
 
Planering av resecentrum 

• En kilometer är vid högklassiga gång- och cykelvägar acceptabelt gångav-
stånd 

• Upp till tre kilometer är acceptabelt cykelavstånd vid högklassiga cykelvägar 
 
Boende 
 
Målpunkter 

• Skolor 
• Sjukhus 
• Mässhallar 
• Arbetsplatser 
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KTR § 51, forts 
Norrbotniabanan 
Resecentrum – centralt placerat resecentrum 
 
Beslutad korridor 

• Persontrafik 
• Godstrafik 
• Trafiksäkra lösningar 
• Planskildheter till viktiga målpunkter 
• Stängsel hela banan 
• Öppningsbar bro Pitsund, ny 

 
Framåt 

• Beräknar starta järnvägsplaner 2023 
• Omfattande samrådsprocess 
• Järnvägsplan 2-4 år 
• Nära samarbete med kommunerna 
• Genomförande- och medfinansieringsavtal 

 
Trafikverkets ansvarsområden på stationer 
Plattformsförbindelse, Plattform med väntfunktioner 
Mötesplats för ledsagning och Trafikinformationsutrustning 
 
Kommunens ansvar är anslutningar till resecentrumet. 
 
Håll dig uppdaterad 
Webbplats: trafikverket.se/norrbotniabanan  
Följ oss på Facebook: Trafikverket Norrbotniabanan 
 
_____ 
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KTR § 52 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Socialnämnden 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande berättade att beslut om budget och VEP 
2023-2025 är tagen i nämnden. Får 2 miljoner för att möta lagkrav. 1 miljon 
för projektering av gruppbostad, 6 miljoner för investeringar. Internbudget 
för december, sommaren har vi har klarat nätt och jämnt, men kostat mycket 
i år, 22,4 miljoner för hyrsjuksköterskor, sommaravtal och sommarbonusar, 
13,9 miljoner mer än 2021. 
 
En enkät är utskickad till sommarvikarierna. De som har svarat har varit väldigt 
nöjda med att ha jobbat i omsorgen under sommaren. 
 
Tord Eliasson, diabetesföreningen undrade varför personerna som har utbildat sig till 
undersköterskor vid Framnäs folkhögskola inte får jobba som undersköterska vid 
Piteå kommun? 
 
Kommunen anställer de berörda som vårdbiträden i väntan på ett beslut från Social-
styrelsen som reglerar vilka undersköterskeutbildningar som ska gälla.  
 
Socialstyrelsen har haft ute ett förslag på remiss där det framgår vilka krav som ska 
gälla för att få använda titeln undersköterska när den blir en skyddad yrkestitel den 1 
juli 2023. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Maria Platni, BUN berättar om kompetensförsörjningen inom skolan. Lärarna har 
fått jobba hårt, många sjuka under pandemin, resurser har hela tiden omfördelats, 
vilket kan ha drabbat vissa barn. 
 
Hemmasittande barn. Handlingsprogram, rutin hur man ska jobba med de frågorna. 
Rektorerna rapporterar till au när frånvaron är stor, sammanställer en rapport vilka 
åtgärder är gjorda, det tas i nämnden var kan man göra något mer? Hot om vite det 
verkar som att föräldrarna samverkar för att få barnet till skolan. Vitet, procent av 
inkomsten går vidare till Förvaltningsrätten som tar beslut om det. 
 
Fastighets- och servicenämnden 
Margareta Hägglöf, Fastighets- och servicenämnden berättar att Christinaprojektet 
har drabbats av förseningar och fördyringar. Det kommer att kosta mycket mer. Ätit 
på nya matsalen, fin bra dämpning får vara med i fred, komma undan stress. 
 
Skolor med fuktskador, måste skaffa ersättningsbaracker. 
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KTR § 52, forts 
Förenings- och förvaltningsstunden 
Malte Larsson, FUB säger att FUB arrangerar 5 danser/år. De börjar i Älvsbyn.  
Finns inga lokaler i Piteå. 
 
Sven-Gösta berättar att det byggs en Kulturflygel på Christinasalen som man kan 
hyra när den blir klar. 
 
______ 
 
Kommunstyrelsen 
Helén Lindbäck, KS berättar om att det inkommer olika synpunkter på hur Lillbro-
gatan ska göras om. Ett exempel är att göra den enkelriktad och behålla parkering-
arna. När gatan byggs om kommer det också att byggas cykelparkeringar.  
 
______ 
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KTR § 53 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
Information till hälsocentralerna 
Hur sker info till hälsocentralerna angående läkemedelshanteringshjälp, när 
man redan har hemtjänst?  
 
Var ska man ringa för att få tag på rätt person och inte bli slussad från en 
person till en annan? Hemtjänsten hänvisade helt rätt till Hc, men Hc hänvi-
sade till biståndshandläggare som hänvisade till Hc distriktssköterska. Kan 
behövas bättre information till Hc kanske. 
 
Lena Enqvist, omsorgschef säger att de som har hemtjänst inte alltid har hemsjuk-
vård och då är det alltid hälsocentralen man ska vända sig till. Mödosam höst, många 
som behöver ha kontakt med hälsocentralen. Om det behövs en läkare är det primär-
vården man ska vända sig till. Kommunen har inga läkare. Primärvården är väldigt 
belastad, men de är de som har ansvaret.  
 
Lena uppmanar rådet att lyft frågan i Patientrådet. 
 
______ 
 
Äldreboende/demensboende  
Hur lång är väntetiden idag på att få en plats? 
 
Lena Enqvist berättar att de följer det varje vecka. En demensplats kan man få inom 
en månad. 
 
Det är svårare att få en somatikplats, har varit mycket vattenskador. Innan pandemin 
blev många sjuka på äldreboenden, men under pandemin har hygienen blivit allt 
bättre, vilket betyder färre sjuka och nu är det en underdödlighet på boendena.  
De som har ett akut behov av en plats kan beredas plats på boende. Det kan gälla de 
som bor på ett tillfälligt boende eller inlagda på sjukhus. 
 
______ 
 
Fråga från Piteå Funktionsrätt Centrum 
Syn- och hörselhjälp på kommunal nivå  
Alla de som inte är på ett boende eller med i en förening har svårt att få den hjälpen. 
Var finns den att få? Tidigare hade vi en heminstruktör som skötte detta. 
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KTR § 53, forts 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
Lena Enqvist säger att det är framför allt Regionen som har tolkcentralen har ett 
tydligt ansvar. Det spelar ingen roll var man bor, man kan söka. Vad går inom ramen 
för LSS eller Regionen?  
 
Syn- och hörselhjälp på kommunal nivå  
Kommunen har ett dövblindombud som servar personer som har insatser enligt 
Socialtjänstlagen, SoL som till exempel; ledsagning eller daglig verksamhet. 
 
______ 
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KTR § 54 
Frågor från Funktionsrätt Piteå 
KTR kommande år 
När ska nomineringar till kommande KTR lämnas in för mandatperioden  
2023-2026? 
 
Helén Lindbäck, KS säger att förslag på ledamöter ska skickas in till:  
kommunstyrelsen@pitea.se senast 20 februari 2023. På förslaget ska framgå:  
Personnummer, Namn, Adress, Telefon, och E-postadress 
 
Beslutet kommer att tas i kommunstyrelsen, KS den 6 mars 2023. 
 
______ 
 
Blir det förändring i antalet ledamöter? 
Rådet ska bestå av 13 ledamöter, varv 7 politiker. Övriga 6 ledamöter och 6 
ersättare utses från Funktionsrättsorganisationernas nomineringar. 
 
______ 
 
Tillgänglighet till Piteås närmaste flygplats, Luleå Airport  
Vad gör Piteå kommun för att öka tillgängligheten till flygplatsen för de med små 
ekonomiska resurser? För personer med inga stora ekonomiska resurser har det blivit 
ekonomiskt kännbart att resa till respektive från flygplatsen. Tidigare kunde man 
boka plats i taxi från/till Piteå taxistation för 315 kr per enkelresa. Nu är den 
möjligheten nedlagd. Enkel resa i delad taxi från Piteå centrum till flygplatsen kostar 
idag 691 kr per person. Det blir 1 382 kr t.o.r. Är man då t.ex. 2 äldre makar utan bil 
som ska flyga till Arlanda för att hälsa på barn och barnbarn kostar bara 
anslutningsresan 2 764 kr. Även nyinflyttade piteåbor och studenter tycker det är 
alldeles för dyrt. 
 
Älvsbyn erbjuder via Länstrafiken transport vissa tider per dag för 270 kr, per person 
och enkelresa. 
 
Försöker Piteå kommun att få en liknande lösning via Länstrafiken? Om inte, varför 
gör man inte det? 
 
Helén Lindbäck, KS har tagit upp frågan på kommunstyrelsen, men de hade inget 
svar på frågan i nuläget. 
 
______ 

mailto:kommunstyrelsen@pitea.se
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KTR § 55 
Fråga från Funktionsrätt Piteå 
Demensföreningen 
Varför är det så svårt att komma fram till biståndshandläggare per telefon? Ibland kan 
man behöva svar akut. Om en handläggare inte finns tillgänglig, kopplas inte dennes 
telefon till annan eller ska den bara stå och ringa...? 
 
Så här skriver en medlem i Demensföreningen den 7:e oktober. 
Hej. Det var väldigt svårt att komma fram på telefon till biståndshandläggare i Piteå 
kommun i måndags och tisdags. Jag ringer måndagsmorgon kl 09.00 och fick då 
veta, sen jag väntat i telefon en kvart, att telefontiden var slut för dagen. 
Tisdagsmorgon kl 08.30 ringde jag igen och blev bortkopplad efter 9 minuter p g a 
att handläggaren inte svarade. Nytt telefonsamtal och viss argumentation om det 
absurda läget. Så småningom blev jag kopplad till en "annan" handläggare och blev 
vänligt och professionellt bemött. Jag som har talets gåva och viss kunskap inom 
området lyckades lösa vårt ärende, men tänk på alla dessa som inte kan. Det är ett 
administrativt problem som måste åtgärdas. 
 
Petra Stridsman, enhetschef vid En Ingång, myndighetsutövningen svarar att bi-
ståndshandläggarna har telefontid vardagar 08:30 till 09:15. Youcall är instruerade 
att i första hand koppla samtal direkt till ansvarig handläggare. Om denna är uppta-
gen eller frånvarande ska de erbjuda den enskilde att koppla in honom eller henne till 
någon av övriga handläggare som finns tillgängliga för stunden. Youcall kan även ta 
emot och skicka meddelande till ansvarig handläggare om en person önskar få kon-
takt. I dessa fall försöker vi ringa upp så snart som möjligt och senast inom 48 tim-
mar. Andra kontaktvägar är via vår e-tjänst som precis har startat upp och som kom-
mer lanseras i början av 2023. 
 
De signaler jag får från mina handläggare är att det ofta är ”lugnt” med inkommande 
samtal utifrån ett helhetsperspektiv medan enstaka handläggare får många samtal. 
Det innebär att man med stor sannolikhet borde kunna komma i kontakt med en 
handläggare under vår telefontid.  
 
Aktuellt datum hade vi öppet under telefontiden som vanligt. Jag vet att det varit 
”tjorv” från växelns sida då och då, om det var något sådant den här dagen har jag 
dock ingen aning om.  
 
Så fort det blir några förändringar hos oss så skickar jag uppgifterna till Youcall. 
Varje handläggare har ansvar att lägga in frånvaro om man av någon anledning inte 
finns på plats under telefontiden. 
______ 
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KTR § 55, forts 
Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum 
Ledsagning  
Ledsagning inom kommunen är idag en betaltjänst. Det är inget för den som har 
låg inkomst. Hur fungerar den idag sedan förändringen? Var anledningen att spara 
pengar? 
 
Petra Stridsman säger att hon inte har gjort utredningen, men har pratat med 
den som gjorde den 2016/2017. Ledsagning enligt SoL ingår i hemtjänstens 
insatser. Efterfrågan på ledsagning ökade och det är svårt att få tag i folk. 
Gjordes en omvärldsspaning som visade att i många kommuner ingick viss 
typ av ledsagning i hemtjänstens uppgifter samt att insatsen är belagd med 
avgift beräknad enligt samma modell som hemtjänstavgiften inkluderat i 
maxbeloppet.  
 
I SoL används begreppet ledsagning och ingår i hemtjänstens insatser och är 
avgiftsbelagd som serviceinsats och ingår i maxtaxan. 
 
I LSS används begreppet ledsagarservice och är avgiftsfritt. 
 
______ 
 
 
Brandsäkerhet på sattelitboenden  
Vad gäller avseende ansvaret, t.ex. utrustning som brandvarnare, brandfiltar m.m. 
(tillhör inte varje satellitboende ett gruppboende?) 
 
Monica Wiklund Holmström, avd chef säger att bostad erbjuds utifrån den enskil-
des behov, om man har mer omfattande behov av stöd så bor man i gruppbostad. 
Det finns brandvarnare i varje lägenhet som varje gruppbostad kollar med jämna 
mellanrum. Brandfilt och brandsläckare ansvarar varje person att skaffa oavsett om 
du bor i gruppbostad eller sattelitboende (närboende). Varje verksamhet har brand-
filt och brandsläckare. Det finns brandvarnare i varje lägenhet som testas regelbun-
det av personal vid ordinarie brandskyddskontroller. 
 
______   
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KTR § 55, forts 
Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum 
Gruppboende Norrfjärden 
För vilka brukare är boendet avsett? Är det för de mer ”självgående” som t.ex.  
klarar av att åka buss själv?  
 
Det är svårt att säga då vi inte alls är där, men närmast till hands är det för personer 
som trivs utanför stan och som har behov av en mer anpassad yttre- och inre miljö. 
En fördel med att planera för ett nytt boende för personer som har mer omfattande 
stödbehov är att man redan vid projektering kan planera för en attraktiv inre- och 
yttre miljö. 
 
______ 
 
 
När kommer fler gruppboenden i vår kommun? 
Socialnämnden har fått pengar för att projektera för en ny gruppbostad, men vi ser 
ett behov av en ny gruppbostad vartannat år under en period framåt. 
 
______ 
 
 
Hushållskassa gruppboenden – status 
Det har uppstått problem med banken så kommunen kan inte fortsätta med samma 
rutin som de har haft. Vi fortsätter ha dialog med COOP och ser om det är möjligt 
att vi kan handla via dem. Det skulle i så fall inte påverka brukaren och vi kan i 
stort sett göra som vi har gjort tidigare.  
 
______ 
 
Tillgänglighet för funktionsnedsatta anhöriga på äldreboenden  
Det har tidigare lovats att tillgängligheten på äldreboenden skulle vara avhjälpta 
2010. Det finns även funktionshindrade anhöriga som har svårt för att ta 
sig ut från altanen ner till backen. Exempel Rosågränd i Rosvik 
 
Margareta Hägglöf, Fastighets- och servicenämnden har varit i kontakt med 
Lars Utterström som har varit i kontakt med enhetschefen på boendet. När 
de har tittat på det ska det nog inte vara någon större svårighet att avhjälpa,  
Det gällde bara några centimeter ner till backen från altanen. 
 
______ 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-30 

      17 (19)  
   

    
   
   
  
   

 

 

KTR § 55, forts 
Fråga från Piteå Funktionsrätt Centrum 
Anhöriggrupper på äldreboenden                                                                                                
Funktionsnedsatta anhöriga tycker att träffar för anhöriggrupper bör vara på boendet 
där den närstående bor. Idag måste de anhöriga åka till ytterligare ett ställe för dessa 
träffar. Detta blir osmidigt och dyrt för den anhörige med flera färdtjänstresor, allra 
helst när de bor ute i byarna. 
 
Magdalena Jonsson, avd chef för särskilda boenden svarar så här: 
Vi har tyvärr inte möjlighet att ha anhörigträffar på flera ställen samtidigt och inte 
heller möjlighet att ha flera cirklar igång samtidigt. Vi väljer därför ett centralt läge 
som gör att de flesta får så kort restid som möjligt att ta sig till träffarna.  
 
Det har framförts för inte så länge sedan att det finns önskemål att ha träffar ute i 
byarna också och det är något vi överväger inför kommande år. Men, samtidigt har 
intresset för anhörigträffar inte varit så stort efter pandemin då vi inte fått ihop till en 
anhörigcirkel så det är svårt att avgöra hur vi ska lägga upp det för att det ska bli bra.  
 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-30 

      18 (19)  
   

    
   
   
  
   

 

 

KTR § 56 
Övriga frågor 
Förslag på datum för KTR 2023 
Se bilaga 3. 
 
Beslut: Mötesplaneringen för 2023 godkändes. 
 
______ 
 
Färdtjänst 
Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro har klagomål på färdtjänsten. Thomas 
skulle åka lördag kl 08:45 för att vaccinera sig. Sitter och väntar på 
handikappbussen som inte har kommit kl 08:30. Han ringer till taxibeställningen 
och säger att handikappbussen inte har kommit, får då veta att den är i Luleå och 
det finns inget sådant fordon ledigt. Det fungerar inte bra med Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, RKM. 
 
Sven-Gösta Pettersson uppmanar Thomas att kontakta samhällsbyggnads-
nämnden angående färdtjänst. Förslagsvis Rebecka Granström, enhetschef vid 
planeringsavdelningen. Hennes telefonnummer är: 0911-69 68 57 
 
______ 
 
Eva Lundström, allergiföreningen berättar att föreningshuset på Djupviken 11 
har glöggmingel på Internationella Funktionshinderdagen fredag den 2 
december, kl 14:00-16:00 för att se verksamheten och bli bjudna på glögg, kaffe 
och fika.   
 
Eva vill även tacka för de 8 åren som hon suttit med i Kommunala tillgänglig-
hetsrådet. 
 
______ 
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KTR § 57 
Nästa möte 
Kommunala tillgänglighetsrådet blir torsdag 25 maj 2023, klockan 08:30. 
Ingen lokal bokad, återkommer närmare.  
 
______ 

 
KTR § 58 
Avslutning 
Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar dagens möte och tackar för denna  
mandatperiod.  
 
______  
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