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Protokoll
2018-10-226
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Plats och tid
10.00

Kommunhuset, lokal: Borgmästaren den 16 oktober kl.

Beslutande

Maritza Villanueva Contreras, ordf.
Björn Hellqvist, KS
Alf Söderlund SN
Erik Bäckström Andersson, BoUN
Gunnar Grönberg, KoTN
Sven-Olof Selander, ers MoBN
Anita Boström-Nordell, RMF
Bengt Molander, SRF
Majlis Fanqvist, HRF
Bengt Östling, DHR
Jan Rossbach, RSMH

Övriga närvarande

Annette Lehnberg, sekreterare
Jan Eriksson KoT
Vanja Aldengård Timrå Bo AB

Ej närvarande

Ingrid Sendelbach ers SN
Margareta Fisk, HRF
Chatrine Nordlund, ers KoTN
Jeanette Nordin, MoBN

Utses att justera

Gunnar Grönberg, Jan Rossbach

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

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

.................................................................
Gunnar Grönberg, justerare

.................................................................
Jan Rossbach, justerare

BEVIS OM ANSLAG
Justering av Tillgänglghetsrådets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Sammanträdesdatum
Anslaget uppsatt den
Anslaget
nedtas den
Förvaringsplats för protokollet

Paragrafer
Utdragsbestyrkande

Protokoll
2018-10-16

§ 21
Öppnande av möte
Maritza Villanueva Contreas öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 22
Nya ledamöter.
Chatrine Nordlund (L) utseddes av Kultur- och tekniknämnden den 23 august till ersättare
i Kommunala tillgänglighetsrådet efter Roger Bork (KD)
Sven-Olof Selander (C) utseddes av Miljö- och byggnadsnämnden den 18 juni till ersättare i
Kommunal tillgänglighetsrådet efter Anita Hellstrand (C)
§ 23
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 24
Val av justerare.
Till justerare valdes Jan Rossbach och Gunnar Grönberg, datum för justering bestäms till
23 oktober kl. 10.00
§ 25
Föregående mötesprotokoll
Återkoppling från punkten § 20 övrigt
* Det fanns önskemål om inbjudan till kommunens informatörer: Annette Lehnberg som
sitter med i kommunikationsrådet berättade på dagens möte om arbetet som pågår med ny
hemsida där tillgänglighetsperspektivet finns med som en aktiv punkt. Bland annat ses det
över om en extern konsult kan anlitas för genomgång av huvudsidan och två undersidor.
Kommunkationsrådet ska arbeta utifrån webbdirektivet som är lag från 23 september 2018
men som ska gälla från olika tidpunkter beroende på områden. Bengt Molander ställer upp
som bollplank om vi behöver testa någonting utifrån läsfunktioner.
* Extra möte angående simhall blev inte aktuellt.
* Det kommer inte att bli någon presentation av kommunala tillgänglighetsrådet vid
fullmäktige under höstens möten, däremot ska en utbildning ses över för kommunens nya
ledamöter.
* Mötesdagar för 2019 ska bokas längre fram utom det första mötet som blir i slutet på
februari 2019. Annette Lehnberg ser över nämndernas mötesdagar och skickar ut förslag på
ett datum under november månad.
* En synpunkt kom från deltagare i rådet angående hemsidan och sökfunktionen som inte
fungerar önskvärt. Det måste vara korrekt ord för att sökmotorn kan hitta, vilket också ger
svårigheter för till exempel dyslexsi användare. Frågan tas med till kommunikationsrådets
nästa möte.
Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.
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§ 26
Nya simhallen, Jan Eriksson KoT
Den övergripande detaljplanen är klar med var den ska byggas och hur alla ledningar i
marken ska finnas. Upphandling av enreprenör pågår och är under den tiden
sekretessbelagt. Planen är nu att under första halvåret 2019 arbeta med själva bygget och
utfomningen av den. Det ska också göras en förstudie angående behov av
föreningslokaler. Tanken har varit att det ska finnas lokaler för några föreningar i
huskroppen. Jan berättade också att rådet kommer att vara delaktig i arbetet när
arbetsgrupper har utformats.
Rådet tackade för informationen.
§27
Nya bygget hos Timråbo, Vanja Aldergård
Vanja Aldengård berättade om Timrås nya bostadshus som kommer att ha 37 lägenheter
och är åtta våningar högt. Lägenheterna är uppdelade på sju ettor, 16 tvåor samt 14 treor.
Två av lägenheterna kommer finnas på entreplan, därefter har varje våningsplan fem
lägenheter. Det har gjorts två ingångar med tanke på tillgängligheten på grund av
nivåskillnader i markområdet vid husmarken. Det är begränsat med parkeringsplatser men
utmärkta handikapplatser kommer att finnas. När det gäller krav på tillgänglighet i
byggnaden följs de vanliga lagkraven. Uteplatsen för hyresgäster kommer vara tillgänglig.
Lägenheternas förråd kommer finnas på markplan, lika så en plats för eventuella
rullstolar/rollatorer/barnvagnar.
Rådet tackade för informationen.
§28
Läget om nya funktionshinderspolitiska programmet, Annette Lehnberg
Annette berättade om processen som pågår med det nya funktionshinderspolitiska
programmet. Annette har haft möten med alla förvaltningschefer där de utgått från det
förra programmet. Alla möten har varit bra och kommit med synpunkter och önskemål.
Det kommer bli förslag på en handlingplan istället för program. Handlingsplanen föreslås
ingå i alla nämnders verksamhetsplaner och kopplas till Vision 2025. Den ska också följa
mandatperioden och det ska ingå aktiviter som är enkla att följa upp och mäta. Vid varje
aktivitet ska ansvarig nämnd vara uppsatt för att förtydliga ansvarsområde. Det ska föreslås
att uppföljning görs varje år och redovisas i dokument och en sammanfattning i
årsredovisningen under välfärsbokslut. Annette kommer under de närmsta veckorna att
skicka ut förslag på aktiviter till tillgänglighetsrådet och önskar därefter förslag på ytterligare
aktiviter som kan vara lämpliga. Handlingsplanen kommer ut på remiss till varje nämnd
efter att nya ledamöter kommer på plats.
Synpunkter från rådet var att nämnder behöver bli mer aktiva, men att vi är på rätt väg.
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§28
Mötesdagar 2019
Mötesdagar bestäms på första mötet 2019 för att alla nya deltagare får möjlighet att påverka
utifrån sina andra inbokade uppdrag. Det första mötet för 2019 bokas in av Annette
Lehnberg och skickas ut till rådet under november månad.
§29
Övrigt
* En fråga ställdes angående lansdtingets återbetalning av sjukresor och vart man kan
vända sig. Deras handläggning tar upp till ett år och informationen som finns är otydlig.
Frågeställaren får vända sig till Region Västernorrland (1177.se).
* En återremiss från kommunfullmäktige har kommit till rådet. Det gäller tillgänglighet vid
äldreomsorgens lokaler. I yttrandet från verksamheten av stöd vård och omsorg på
motionen var det speciellt en lokal som inte höll måttet på tillgänglighet. Rådet beslutar att
göra ett studiebesök i den lokal frågan gäller, dagvården Väpplingen innnan utlåtande kan
göras. Besöket kommer göras av Annette Lehnberg, Anita Boström Nordell, Jan Rossbach
och Gunnar Grönberg.
§30
Mötets beslut
Datum för första mötet 2019 bokas in av Annette Lehnberg under november månad och
skickas ut till rådet.
Besök på dagvården Väpplingen ska göras av 4 personer i rådet innan utlåtande skickas in
till Kommunfullmäktige.
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