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Rådet för funktionshinderfrågor 

 

     

|Utdragsbestyrkande 

| 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 

 Tisdagen den 24 februari, KL 13:00-16:00 

 

Beslutande Laila Furskog, ordförande, §§ 1-2 

 Bernt Nordgren, ordförande, §§ 3-5 

 Anneli Isaksson, barn-, utbildning- och kulturnämnden 

 Magnus Stafstedt, service och tekniknämnden  

 Ove Nilsson, SRF 

 Ulla-Britt  Jonsson, HRF 

 AnnaMaja Larsson, HSO 

 

Övriga deltagande  Rita Poromaa, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Anneli Isaksson 

 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 27 februari, kl 14:15 

 

Underskrifter Sekreterare §§ 1-5 

   Rita Poromaa 

 

 Ordförande 

   Laila Furskog         Bernt Nordgren  

 

 Justerande  

  Anneli Isaksson   

 

 

 BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ Para-

grafnummer 

 

Organ Rådet för funktionshinderfrågor 

 

Sammanträdesdatum 2015-02-24 

 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  
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Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 

 

Underskrift  

  Rita Poromaa   
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 SIDAN 

§ 1 4 
Val av justerare tillika rösträknare 4 

§ 2 5 
Val av ordförande för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31 5 

§ 3 6 
Val av vice ordförande för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31 6 

§ 4 7 
Delgivningar 7 

§ 5 8 
Information från nämnder/styrelse och handikappföreningar 8 
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§ 1 

Val av justerare tillika rösträknare  

 

Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 

 

Att utse Anneli Isaksson till justerare tillika rösträknare 

 

Bakgrund 

 

Rådet för funktionshinderfrågor har att utse justerare tillika rösträknare 
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§ 2 

Val av ordförande för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31  

 

Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 

 

Att utse Bernt Nordgren till ordförande för mandat perioden 2015-01-01 till 

2018-12-31 

 

Bakgrund  

 

Enligt uppdragsbeskrivning för Rådet för funktionshinderfrågor ska Rådet 

utse ordförande från kommunstyrelsens representanter.  

 

Ordinarie representanter: 

Bernt Nordgren (ns) 

Tomas Nilsson (s) 

 

Representantersättare: 

Gun Isaxson (mav) 

Tomas Junkka (s) 

 

Rådet för funktionshinderfrågor har att ta ställning till vem av representan-

terna ska vara ordförande under mandatperioden 2015-2018. 
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§ 3 

Val av vice ordförande för mandatperioden 2015-01-01 till 2018-12-31  

 

Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 

 

Att utse AnnaMaja Larsson till vice ordförande för mandat perioden 2015-

01-01 till 2018-12-31 

 

Bakgrund 

 

Enligt uppdragsbeskrivning för Rådet för funktionhinderfrågor ska Rådet 

utse vice ordförande från de funktionshindrades organisationer. 

 

Rådet har att ta ställning till vem som ska vara vice ordförande under man-

datperioden 2015-2018. 
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§ 4 

Delgivningar  

 

Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 

 

Att lägga delgivningarna till handlingarna 

 

Bakgrund 

 

1. Protokoll 2015-01-13, Barn, utbildning- och kulturnämnden, Val av or-

dinarie ledamot och ersättare till Rådet för funktionshinderfrågor (BU-

oK/2014:163) 

 

2. Protokoll 2015-01-13, Service- och tekniknämnden, Val av representan-

ter till Rådet för funktionshinderfrågor för år 2015-2018 ( SoT/2014:372) 

 

3. Protokoll 2015-01-13, Kommunstyrelsen, Val till Rådet för funktions-

hinderfrågor 2015-2018 (KS/2014:593) 

 

4. Protokoll 2015-01-22, socialnämnden, Val av ordinarie representant och 

ersättare till Rådet för funktionshinderfrågor (SN/2014:190) 
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§ 5 

Information från nämnder/styrelse och handikappföreningar  

 

Rådet för funktionshindersfrågor beslutar 

 

Bakgrund 

 

Rådet för funktionshinderfrågor har beslutat att ha en stående punkt på 

dagordningen för information från nämnder/styrelse och handikappföre-

ningar. 

 

Information av Anneli Isaksson:  

Skolstrukturutredningen – En översyn pågår inom barn-, utbildning- och 

kulturförvaltningen om antalet framtida högstadier i Gällivare kommun. 

Alternativen är:  

-  En högstadieskola 

- Två högstadier 

- Eller ett annat alternativ 

Utredningen har inte haft någon direkt fokus på funktionsnedsatta elevers 

situation i skolan men skolan har ett ansvar för att tillgodose funktionsned-

satta elevers förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. 91 lärare 

kommer att gå i pension de närmaste åren och av dessa är sju specialpeda-

goger och de är en svårrekryterad kompetens.  

SKA – Systematiskt Kvalitets Arbete är en metod för mätning av hur sko-

lan ligger till i förhållande till uppsatta mål. Barn med särskilda behov är en 

målgrupp för SKA- arbetet.   

Nämnden har haft uppe frågan om läxhjälp men kommer att invänta statliga 

riktlinjer innan slutgiltigt beslut fattas. 

Elevhälsan- arbetar med utredningar om barns behov men också med stöd 

och råd till både lärare och personal.  

 

Information från handikappföreningarna: 

Sedvanligt föreningsarbete. Under den här tiden på året har föreningarna 

sina årsmöten. 

Parkeringsplatserna vid Guldet – betonggrisen, för att förhindra genomfart 

från Guldet till skolan, har inte kommit på plats varför en nödlösning gjorts 
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genom att snö läggs på gränsen mellan fastigheterna för att förhindra pas-

sage. 

Syn och hörselkonsulent – föreningarna påtalar behovet av att kommunen 

anställer en syn och hörselkonsulent. 

Belysningen vid entrén till Guldet – belysningen är dålig och bör förbättras. 

Handikappkonsulenten får i uppdrag att kontakta Top Bostäder. 

 

 

 


