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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 

 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 

 

Beslutande Tomas Nilsson, ordförande 

 Laila Furskog 

 Ulla-Britt Jonsson 

 Mayvor Larsson 

 Rigmor Matti 

 Sigrid Mattsson 

 Margareta Pohjanen 

 

Övriga deltagande Denise Cresso, Linda Ohlsson § 25 

 Anna-Karin Nilsson, Elsa Häggkvist§ 25 

 Carola Backteman, § 25 

 Lena Cederquist, § 25 

 Carina Nilsson, § 25 

 Rita Poromaa, nämndsekreterare 

 

Utses att justera  

 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 23-26 

  Rita Poromaa 

 

 Ordförande 

  Tomas Nilsson  

 

 Justerande  

  Ulla-Britt Jonsson   

 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ Para-

grafnummer 

 

Organ Rådet för funktionshinderfrågor 
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Sammanträdesdatum 2014-12-16 

 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  

 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

 Rita Poromaa   
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§ 23 

Delgivningar  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

Att godkänna upprättad förteckning över delgivningar 

 

Bakgrund 

 

1. Rådet för funktionshinderfrågor, 2014-10-06, Tillsyn av entrén i kom-

munhuset 

 

2. Rådet för funktionshinderfrågor, 2014-10-15, Yttrande avseende köttfri 

måndag i Gällivare kommun 

 

3. Rådet för funktionshinderfrågor, 2014-09-25, Yttrande över detaljplan 

för del fastighet Soutujärvi 16:19, Gällivare kommun 

 

4. Rådet för funktionshinderfrågor, 2014-09-25, Anhållan om utökning av 

sammanträden från fyra till sex per år 

 

5. Protokoll, Kommunala pensionsrådet, 2014-10-10 
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§ 24 

Information från nämnder/styrelse och handikappföreningar  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

Att tacka för informationen och lägga dem till handlingarna 

 

Bakgrund 

 

Rådet för funktionshinderfrågor har beslutat att ha en stående punkt på 

dagordningen för information från nämnder/styrelse och handikappföre-

ningar 

 

Föreningarna informerar om sedvanligt föreningsarbete, möten, julfirande 

etc.  

Neuroförbundet kommer att gå ihop med Kiruna därför att de inte får ihop 

en styrelse. De har skickat en skrivelse till sina medlemmar angående situ-

ationen för förbundet och hoppas på att detta ska öka intresset för aktivt 

arbete i föreningen. 

HRF har ätit julgröt tillsammans med Hjärtlung föreningen eftersom det är 

svårt att samla medlemmar till aktiviteter. 

Reumatikerna har firat 40-års jubileum. Mötet var uppskattat men även de 

har en minskande medlemsantal. 

 

Margareta Pohjanen, service- och tekniknämnden informerar om: 

 Skoterlederna – när utredningen är klar ska den på samråd till be-

rörda 

 Gratisbad – under helgerna erbjuds besökare ett gratisbad 

 Informationsblad – information om vad som är på gång inom för-

valtningen 

 Felanmälan - systemet för anmälan ska förbättras 

 Trappan vid vallmovägen – frågan ska upp på dagordningen igen 

 Isbanan vid Sjöparkskolan är väldigt uppskattad 
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Tomas Nilsson, kommunstyrelsen informerar om: 

 Äldreboendet kommunalhemmet – placeringen av denna har diskute-

rats och frågan ska till kommunfullmäktige för beslut 

 Ishallens placering – kommunfullmäktige har beslutat att den byggs 

där isrinken, Sjöparken, finns idag 
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§ 25 

Tema: Våld i nära relationer  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

 

Bakgrund 

 

Definition, enligt socialstyrelsen, av begreppet våld i nära relationer: 

”Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt 

ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli 

förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kom-

binationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.” 

 

Projektet Eja – En Jour för Alla 

Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund (SKR) har fått medel från 

Arvsfonden för att driva projektet Eja. Syftet med projektet är att synlig-

göra situationen för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Man 

vill få till stånd ett samarbete mellan den lokala kvinnojouren, kommunens 

kvinnofridsansvariga och funktionshindersorganisationerna.  

 

Kvinnor med funktionsnedsättning kan behöva både kunskap och stöd från 

lokala jouren för att upptäcka att kvinnor i föreningen kan vara utsatta. 

Dessutom kan det finnas kvinnor som vill engagera sig i kvinnojouren och 

de skulle kunna fungera som rådgivare i tillgänglighetsfrågor.  

 

Målsättning med projektet är att kvinnor med funktionsnedsättning ska få 

bättre kunskap om våld samt att kvinnojourerna får insikt i vikten av en 

tillgänglig jour för målgruppen. 
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Kvinnor med funktionsnedsättning är enligt forskning i högre grad utsatta 

för våld än kvinnor generellt.  

 

Denise Cresso Och Linda Ohlsson berättar om projektet Eja. Ledamöterna 

får se en film om hur våld i nära relationer kan se ut för funktionsnedsatta. 

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för samma slags våld som övriga 

kvinnor generellt men levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsätt-

ning präglas av beroende, utsatthet och osynlighet. Kvinnor med funktions-

nedsättning söker stöd och hjälp av samma anledning som övriga kvinnor  

varför det är viktigt att fokusera på våldet.  

 

Kvinnofrid 

Carola Backteman, Lena Cederquist och Carina Nilsson berättar att från 

och med januari 2015 kommer det att finnas ett telefon nummer att vända 

sig till när berörda vill få kontakt med kvinnofrid/socialtjänsten. De är ett 

team som arbetar med kvinnofridsfrågor och det ska alltid finnas någon att 

prata med. Numret kommer att finnas tillgängligt kontorstid och efter kon-

torstid kan socialtjänsten kontaktas via socialjouren. 

Socialtjänsten har en lägenhet till sitt förfogande. Den är inte bemannad i 

dag men detta ska ses över under 2015.  

Socialtjänsten erbjuder olika former av stöd och hjälp till utsatta för våld i 

nära relation. Det kan vara fråga om enskilda samtal, praktisk hjälp, be-

handling enligt vedertagna metoder etc. 

 

Kvinnojouren Nike 

Jouren har funnits sedan 2008 och är en ideell, politiskt och religiöst obun-

den förening.  

Anna-Karin Nilsson och Elsa Häggkvist berättar om kvinnojourens verk-

samhet i Gällivare.  

Kvinnojouren Nike har en anställd på 50 %. De har fem aktiva medlemmar 

och av dessa har tre personer jour årets alla dagar. De har en lägenhet som 

för närvarande sponsras av Top Bostäder. Det ekonomiska stödet från Top  

Bostäder kommer att trappas ner successivt varför de kommer att vända sig 

till socialnämnden en ansökan om bidrag för hyran till lägenheten. 

Kvinnojouren erbjuder: 

 Skyddat boende för kvinnor och barn 
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 Samtal i olika former 

 Hjälper till med praktiska saker som kontakter med polis, social-

tjänst, migrationsverket etc. 

 Stöd vid rättegång 

 

Anna-Karin och Elsa berättar att de har ett bra samarbete med berörda 

myndigheter som polis, socialtjänst, sjukvården etc. De planerar för en 

värvarkväll under 2015 med syftet att få fler att engagera sig i föreningen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Genväg till forskning, Lika men olika – våld mot kvinnor med funkt-

ionsnedsättning 
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§ 26 

Sammanträdesplanering 2015  

 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 

 

Att anta sammanträdesplaneringen för 2015  

 

Bakgrund 

 

RFF har begärt om utökning av sammanträdesdagar från fyra till sex per år 

och under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med 

begäran presenteras följande sammanträdestidsplan för 2015 

 

24 februari, kl. 13:00 

28 april, kl. 13:00 

16 juni, kl. 13:00 

25 augusti, kl. 13:00 

20 oktober, kl. 13:00 

15 december, kl. 13:00 

 

Beredning, avser endast ordförande och vice ordförande 

10 februari, kl. 13:00 

14 april, kl. 13:00 

2 juni, kl. 13:00 

11 augusti, kl. 13:00 

6 oktober, kl. 13:00 

1 december, kl. 13:00 

 

Förslag till beslut 

 

Att anta sammanträdestidsplaneringen för 2015 
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