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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Borgmästaren 27/2 2018 kl. 10.00

Beslutande

Maritza Villanueva Contreras, ordf.
Alf Söderlund SN
Ingrid Sendelbach, ers
Gunnar Grönberg, KoT
Erik Bäckström Andersson, BoU
Enith Nilsson, FUB
Bengt Molander, Synskadades Riksförbund
Majlis Fanqvist, HRF
Bengt Östling, DHR
Anita Boström-Nordell, RMF

Övriga närvarande

Annette Lehnberg, sekreterare

Ej närvarande

Björn Hellqvist, KS
Roger Boork, ers
Jeanette Nordin, MoB
Anita Hellstrand, ers
Chatrine Nordlund, ers
Margareta Fisk, HRF

Utses att justera

Bengt Östling, Alf Söderlund

Justeringens plats och tid

Måndag 5 mars kl. 16.00

Underskrifter

.................................................................
Maritza Villanueva Contreas, ordförande

.................................................................
Annette Burefjord Lehnberg, sekreterare

.................................................................
Bengt Östling, justerare

.................................................................
Alf Söderlund, justerare

____________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG
Justering av Tillgänglghetsrådets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
______________________________________________________________________________________
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§1
Öppnande av möte
Maritza Villanueva Contreas öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§3
Val av justerare.
Till justerare valdes Bengt Östling och Alf Söderlund enligt den nya justeringslistan som
antogs på mötet.
§4
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotkoll läggs till handlingarna
§5
Arbetsordning KTR
Vid rådets möte i december 2017 togs frågan upp om Timråbos medverkan i rådet var
möjligt. Nu har en genomgång av nuvarande arbetsordning gjorts och Timråbo nämns inte
som deltagare i rådet. Däremot kan de bjudas in för mer samverkan, som det också står om
i arbetsordningen. En önskan kom upp på dagens möte att skicka en fråga till
kommunstyrelsen om att en översikt av arbetsordningen görs i samband med det nya
funktionshindersprogrammet revideras.
§6
Processen inför nytt funktionshinderspolitiskt program
Nuläge: Omvärdbevakning görs genom inblick i nya propositionen för
funktionshinderspolitiken, Myndigheten för delaktighet och deras uppföljningar, nätverket
för tillgänglighet och hur det ser ut i vår kommun.
Plan framåt: Workshops på nytt förslag av det reviderade funktionshinderspolitiska
programmet kommer att ske vid mötet i maj eller september beroende på andra
prioriterade områden inom tillgänglighetsperspektivet.
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§7
Förstudie tillgänglighetsguide
En förstudie görs för att se vilka möjligheter det finns för en digiliserad tillgänglighetsguide
i Timrå. Just nu ses det över vilka applikationer det finns, om det finns några och hur de i
så fall är utformade. Finns guider i andra kommuner och är dessa då hållbara över tid, som
är en viktig faktor.

§8
Nya simhallen
Just nu är det fortfarande upphandlingar på gång, mer information kommer att finnas till sommaren.
Ronnie Söderlund vid Kultur- och teknik ska bjudas in till mötet i maj. Ronnie kommer även att gå i
pension till sommaren.
KTR har en önskan om att en deltagare finns med under planläggningen av simhallen.
§9
Vallokaler – rapport
Samtliga 13 vallokaler är nu inventerade efter det inventeringsformulär som finns rekomenderat från
Myndigheten för delaktighet. Det hela ser i stort sett bra ut. Några små justeringar behövs i form av byte
av glödlampor, avfasning av tröskel.. Ett förslag kom från SRF, till de ledamöter som sitter i valnämnden
om hur blinda och synskadade kan få hjälp med röstningen utan att valhemligheten röjs.

§10
Informationsbroschyr om KTR
För att ge och sprida information på ett enkelt sätt om Tillgänglighetsrådets funktion, ska en broschyr
arbetas fram till nästa mandatperiod.

§ 11
Övrigt
Slingkollen är Hörselskadades Riksförbunds (HRF) satsning på fler och bättre teleslingor (hörslingor) runt
om i landet! HRF-föreningar från norr till söder inventerar teleslingor, kollar om de fungerar, sprider
kunskap och uppmärksammar lokaler som saknar teleslinga. HRF vill därför gärna komma till oss för att
se över vår hörselslinga i vår kommunfullmäktigesal. En tid ska bokas in för detta. En önskan finns också
från HRF att hörselslingorna i kommunens lokaler ska utökas och sättas in i fler sammanträdesrum.
Tillgång till personliga assistenter är viktiga, KTR har en fråga till socialförvaltningen om kommunen kan
säkerställa framtiden och självständigheten. En inbjudan till socialförvaltningen om frågan ska göras till
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mötet i maj
KTR saknar delaktighet i bygget i centrum, därför ska en fråga skickas till Timråbo om
tillgänglighetsperspektivets beaktande vid det nya bygget.
§ 12
Mötets beslut
* Justeringslistan för KTR;s ledamöter är godkänd
* Önskemål om revidering av arbetsordning ska skickas till KS
* En sammanfattad skrivelse skickas till kultur- och teknik om att KTR vill vara med i projektering både
inför nya simhallen, nyggnad av förskola i Söråker och ett eventuellt äldreomsorgcentra.
* En broschyr om KTR ska tas fram
* En inbjudan till socialförv. Vid majmötet angående personliga assistenter
* En inbjudan till Kultur- och teknik angående information om simhallen.
* Inbjudningar till nämnder ska göras till våra möten vid intressanta frågeställningar.
* Tillgänglighet kommer att finnas med som en punkt vid ett av vårens kommunfullmäktigemöten
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