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§ 19
Social hållbarhet
Diarienummer: KS/2019:285
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
att lägga ärendet med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat om framtagandet av en
struktur för hållbarhetsarbetet för att stärka
förutsättningarna att uppnå verksamhetsidén: ett
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Gällivare.
Utifrån detta ha en nulägesanalys tagits fram när det
gäller bland annat folkhälsa, funktionsnedsatta, barn,
äldre, nationella minoriteter, landsbygd och kultur för
att förbättra kunskapen om de personer som lever och
verkar i Gällivare.
Folkhälsostrateg Catharina Gustafsson var till rådet för
funktionshinderfrågor 2019-04-08 för dialogmöte.
Uppföljning vid dagens sammanträde.
Catharina Gustafsson återkopplar:
-Nuläge socialhållbarhet medborgardialoger
-Särskilda områden fångades upp i samtalen
-Viktigaste målområdena för grupperna
-Arbetas in i kommunplanen
Underlag
1. Medborgardialoger - Avrapportering steg 3.pdf
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Steg 3 Rapport från
Medborgardialoger
Social hållbarhet våren 2 0 1 9
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Bakgrund
Sedan 2017 har ett utvecklingsarbete pågått för att skapa en struktur för
hållbarhetsarbetet som stärker målstyrningens koppling till verksamhetsidén: att
vara en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun. Detta arbete
"Struktur för hållbarhetsarbetet i Gällivare kommun" innefattar ett antal steg
varav de två första (Steg 1 Dokumentsamlingen och Steg 2 Nulägesrapport
Social hållbarhet) har avrapporterats till Kommunstyrelsen 2018-06-11 och
2019-02-25.
Steg 3 Medborgardialoger avrapporteras i denna rapport.

Syfte och metod
Syftet med steg 3 Medborgardialoger var att genom samtal med olika grupper i
kommunen om Nulägesrapport social hållbarhet erhålla en mer heltäckande bild
av situationen för människor i Gällivare kommun. Syftet var också att ta reda på
vilka mål som medborgarna tycker är viktigast för kommunen att prioritera för
att åstadkomma en hållbar utveckling i Gällivare.
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Metoderna som använts är dialoger dels utifrån rapporten "Nuläge Social
hållbarhet 2018", dels utifrån Agenda 2030 där människor också fått
prioritera/"pluppa" de tre viktigaste målen av de 17 globala hållbarhetsmålen.
Dialog har förts vid både öppna event för allmänheten men också vid riktade
möten med grupper som de kommunala råden och mellanstadiebarn. Därutöver
har möten hållits med kommunledningen (politiker och tjänstemän inkl.
nyckelpersoner).
I denna redovisning har de olika gruppernas tre mest prioriterade
målsättningarna tagits med. Om det tredje prioriterade målet hade tre eller färre
röster har det inte tagits med.
"Nulägesrapport social hållbarhet" och denna "Avrapportering medborgardialoger
social hållbarhet" kommer att utgöra grunden för ett vägledande strategiskt
dokument för att uppnå en socialt hållbar utveckling i Gällivare kommun.
Medborgardialoger kommer att fortsättningsvis vara en metod i detta arbete.

Dialog - Delaktighet

Sammanfattning
Under våren 2019 har medborgardialoger förts vid tio tillfällen. Ambitionen har
varit att ta in synpunkter och erfarenheter från personer i kommunen med olika
bakgrund. Dialoger har förts med den breda allmänheten och med, av
kommunen prioriterade grupper, såsom exempelvis funktionsnedsatta, nationella
minoriteter, barn, ungdomar och äldre. Totalt har ca 350 personer i olika åldrar
deltagit. Deltagandet har varit jämställt (55% kvinnor/45% män). Utöver dessa
medborgardialoger har också dialog först med kommunledningen (politiker och
tjänstemän inkl. nyckelpersoner). Detta redovisas separat. Se bilaga 1 och 2 för
mer detaljerad information.
Nuläge - Social hållbarhet

Vid samtliga dialogtillfällen har det framgått att man har tyckt att det är en bra
nulägesrapport för det sociala hållbarhetsområdet. Det har inte framkommit
saker som kräver en revidering av rapporten men särskilt viktiga områden som
grupper lyft efter presentationen är:
- äldres ensamhet och föreningarnas roll
- solidaritet som motvikt till samhällets individualism/egoismen
- det psykiska måendet och dess koppling till skolresultaten
- pojkars psykiska ohälsa och maskulinitetsnormens påverkan på detta (pojkars
förutsättningar att vara ledsen, gråta, tala om känslor etc.)
- åldersprioriteringar i samhällsomvandlingen (lekplatser tas bort för
parkeringsplatser och ersätts inte, lekplatser planeras för småbarn men
mellanstadiebarn vill också leka fast med andra utformningar)
- långsiktigt och målinriktat arbete för att bryta socialt och kulturellt befäst
diskriminering av nationella minoriteter och för att återskapa denna grupps
förtroende för offentlig verksamhet
- kommunen bör kroka arm med olika samhällsaktörer i hållbarhetsarbetet.
N y l ä g e / F r a m t i d - Prioriterade målsättningar för Gällivare k o m m u n

Gruppernas två/tre mest prioriterade målsättningar har tagits med. Mål med tre
pluppar/röster eller färre har inte tagits med. Se också bilaga 2. De två i särklass
mest prioriterade områdena för Gällivare kommuns befolkning är följande mål:

De tva följande områdena som lyfts fram som viktiga är:
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Övrigt
Medborgardialogerna har fått fler effekter än planerat. Synpunkter och
reflektioner samt åsikter som erhållits har varit värdefulla komplement till
statistik- och faktainhämtning från dokument. Även medborgarna som deltagit
har uttryckt att dialogen varit givande, inte minst att få prioritera de mål som
upplevs viktigast för kommunen att arbeta med. Utöver medborgarnas
erfarenheter och synpunkter på nulägesrapporten samt prioriteringen av mål så
har dialogformen skapat goda förutsättningar för fortsatta samarbeten.

Bilaga 1

Detaljerad rapport från samtliga
medborgardialoger
Kommunala Pensionärsrådet 2 2 / 3
22 mars 2019: 10 st (5 kvinnor och 5 män)
Nuläge Social hållbarhet: Bra rapport. Inget att komplettera.
Viktigt att lyfta ensamheten och föreningarnas viktiga roll. Detta är ett
gemensamt ansvar. Personalbristen är begränsande och tyvärr flaggar
socialnämnden för att den kommer att förvärras ytterligare. Idéer finns som
stärker den sociala hållbarheten med etableringen av volontärcenter där
föreningar kan samlas och bistå äldre med ex. besök och lässtunder.
Agenda 2030: Gällivare
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning för alla
Ungdomsrådet 3 / 4
3 april 2019; 5 st varav 2 ungdomar (2 pojkar, 1 man och 2 kvinnor)
Nuläge Social hållbarhet: Inget att komplettera.
Den psykiska ohälsans koppling till dåliga skolresultaten är central.
Agenda 2030: Gällivare
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning för alla
Rådet för funktionshinderfråqor 8 / 4
8 april; 13 st (9 kvinnor och 4 män)
Nuläge Social hållbarhet: Inget att komplettera.
Människors ensamhet är central.
Agenda 2030: Gällivare
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Gällivares brottsförebyggande råd
9 april; 6 st (4 kvinnor och 2 män)
Nuläge Social hållbarhet: Inget att komplettera
Agenda 2030: Gällivare
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning till alla
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
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Samrådsqruppen för Nationella minoritetsspråk
24 april 2019: 10 st (8 kvinnor och 2 män)
Nuläge Social hållbarhet: Nyare underlag finns kring renskötande samers
psykiska hälsa enligt ledamot i gruppen. Underlaget kommer att delges
folkhälsostrateg för möjlighet att eventuellt korrigera bilden (inget underlag har
inkommit). Gruppen lyfter att diskrimineringen av nationella minoriteter är
socialt och kulturellt befäst. Delaktighet utan återkoppling från ex. kommunen
(speciellt i fall där beslut inte blir som planerat) skadar förtroendet för offentlig
verksamhet.
Agenda 2030: Gällivare
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning till alla
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Rådet för social hållbarhet
27 maj 2019: Mötet blev inställt
Barn i åk 5
Hedskolan 5 maj 2019: 40 st (19 flickor och 21 pojkar)
Nuläge Social hållbarhet: Pojkar mår sämre än flickor på mellanstadiet. De
gömmer sina känslor och pratar inte om det och kommer därför inte in i
statistiken. På högstadiet mår nog flickorna sämre men pojkarna mår också
dåligt. Fritidsgården är inte en trygg plats. De har öppet sent på kvällen och det
blir bus på stan av små barn. Vuxnas behov går ofta före barns, t.ex. så tar de
bort en lekplats för att skapa parkeringsplatser men ersätter inte lekplatsen med
något annat. Behov av områden där man kan leka lite överallt (spontant) för
mellanstadiebarn är stort. Ofta finns det för små barn men inte för de lite äldre.
Detta gäller också på skolgården. Längre och fler raster behövs för att få röra på
kroppen. Vissa vuxna är dryga mot barn eller överreagerar för småsaker.
När man bygger hus och tar bort alla träd förstör man miljön och det är inte bra.
Agenda 2030: Gällivare
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 5 Jämställdhet
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Allmänheten
Kvällsevent 21februari 2019: 8 st (6 kvinnor och 2 män)
Nuläge Social hållbarhet: Bra och intressant rapport. Inget att komplettera.
Arbete pågår också på LKAB. Samarbete mellan kommunen och ex. LKAB är
viktigt för att möjliggöra en hållbar utveckling - möte inplaneras.
Agenda 2030: Gällivare
Mål 9 Industri, innovationer och infrastruktur
Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Hemvändardagen 25 december 2018: ca 160st (80 kvinnor 80 män)
Agenda 2030: Gällivare
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Byakult 18 maj 2019: ca 25 st (20 kvinnor och 5 män) * )
Agenda 2030: Gällivare
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Skoj på stan 28 maj 2019: ca 70 st (50 kvinnor och 20 män) * )
Agenda 2030: Gällivare
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
ÖVRIGA
Kommunledning
Politiker och tjänstemän 21 feb 2019: 20 st (8 män och 12 kvinnor)
Nuläge Social hållbarhet: Inget att komplettera.
Agenda 2030: Gällivare
Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 11 Hållbara Städer

*) Fokus Agenda 2030.
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§ 20
Information DigidelCenter
Diarienummer: KS/2019:735
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
a t t lägga ärendet m e d g o d k ä n n a n d e till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Projektledare Minna Viitala k o m m e r till Rådet för
f u n k t i o n s h i n d e r f r å g o r och i n f o r m e r a r o m DigidelCenter.
Minna Viitala i n f o r m e r a r :
-15 DigidelCenter i Sverige, 3 i N o r r b o t t e n
-Stöd från I n t e r n e t s t i f t e l s e n och regeringen
- M o t v e r k a digitalt u t a n f ö r s k a p
-DigidelCenters lokal är i Skaulo, a r b e t a r ut m o t hela
kommunen
-Handleder
K o n t a k t u p p g i f t e r : digidelcenter@gallivare.se
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§

21

Snöröininq
Diarienummer: KS/2018:661
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
att bjuda in enhetschefen till kommande sammanträde.
Ärendebeskrivning
Johan Jillmyr, enhetschef gata/park, har varit till rådet
för funktionshinderfrågor vid tidigare sammanträden
angående snöröjning. Uppföljning vid dagens
sammanträde.
Johan Jillmyr har fått förhinder och kan inte deltaga på
sammanträdet.
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§ 22

Sammanträdesplanerinq 2020
Diarienummer: KS/2019:670
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
att anta sammanträdesplaneringen för 2020.
Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor har sammanträde vid
sex tillfällen per år.
Sammanträde
20-02-04 kl. 13.00
20-04-07 kl. 13.00
20-06-01 kl. 13.00
20-09-18 kl. 13.00
20-11-02 kl. 13.00
20-12-15 kl. 13.00
Beredning (Beredning avser ordförande och vice
ordförande)
20-01-21 kl. 13.00
20-03-19 kl. 13.00
20-05-18 kl. 13.00
20-09-03 kl. 13.00
20-10-19 kl. 13.00
20-12-01 kl. 13.00
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§ 23

Tillqänqliqhetsquide
Diarienummer: KS/2019:590
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
att anta underlag för bedömning av tillgänglighet.
Ärendebeskrivning
Gällivare kommun har för avsikt att ta fram en
tillgänglighetsguide avseende vissa kommunala
allmänna inom- och utomhusmiljöer.
Handikappkonsulenten arbetar med att ta fram guiden.
För dialog med funktionsnedsattas organisationer
föreslås att yttrandegruppen från RFF blir en
arbetsgrupp att sammankalla vid behov.
2019-10-24 § 17 beslutade Rådet för
funktionshinderfrågor att yttrandegruppen från RFF
utses till arbetsgrupp.
Handikappkonsulten utarbetade ett förslag när det gäller
underlag för bedömning av tillgänglighet och möte har
ägt rum 2019-11-12 med deltagare från
yttrandegruppen för att arbeta med underlaget.
Underlag
1. Underlag för bedömning av tillgänglighet
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§ 24

Delgivningar
Diarienummer: KS/2019:139
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
att lägga delgivningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor har delgivningar som
stående ärende vid rådets sammanträden.
Underlag
1. Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-10-18
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§25
Information fran styrelse, nämnder och
handikappföreningar
Diarienummer: KS/2019:140
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar
att tacka för informationen och lägga ärendet till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Rådet för funktionshinderfrågor har information från
styrelse, nämnder och handikappföreningar som stående
ärende vid rådets sammanträden.
Rigmor Matti, DHR:
-Årsmöte, julfest
-DHR i länet, kurs för att göra vardagslivet lättare
Mayvor Larsson, reumatikerföreningen:
-Julgröt 11/12
-Handarbete
-Öppet hus var välbesökt
Maria Nilsson-Springare och Sven-Åke NilssonSpringare, synskadades riksförbund:
-Distriktsmöte i Luleå
-Julbord
Bengt Strand, hjärt- och lungföreningen:
-Politikerträff i Kalix (Backgård och From)
-HLR-kurser med hjärtstartare
-HLR med nya medlemmar planeras
-Föreläsningsdag "Fika med forskare" 26/11
-Medlemsmöte, information om patientnämnden
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David Väyrynen, barn- och utbildningsnämnden:
-Projekt 3 år "Samverkan för bästa skola"- ElevhälsanSpecialpedagogiska skolmyndigheten-bemötande av
barn med NPF-diagnoser
Birgitta Larsson, kommunstyrelsen:
-Detaljbudget 2020
-Kommunplan och handlingsplaner tagna
-Kunskapshuset tas i bruk till hösten 2020
-Isarenan färdig februari 2020
-Friidrottshallen färdig senare delen 2020
-Tillgänglighetskrav avsett byggnad
-Malmbergets badhus är öppet över sommaren 2020.
Bastun fortsatt öppen efter det. Sporthallen öppen till
2023.
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