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Kommunala Tillgänglighetsrådet
Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Borgmästaren den 11 december 2018 kl. 13.00

Beslutande

Maritza Villanueva Contreras, ordf.
Björn Hellqvist, KS
Alf Söderlund SN
Gunnar Grönberg, KoT
Erik Bäckström Andersson, BoU
Bengt Molander, SRF
Majlis Fanqvist, HRF
Bengt Östling, DHR
Anita Boström-Nordell, RMF

Övriga närvarande

Annette Lehnberg, sekreterare

Ej närvarande

Ingrid Sendelbach, ers SN
Chatrine Nordlund, ers KoN och ers BoN
Margareta Fisk, HRF
Jeanette Nordin, MoB
Sven-Olof Selander, ers MoB
Jan Rossbach, RSMH

Utses att justera

Alf Söderlund, Anita Boström-Nordell

Justeringens plats och tid
Underskrifter

.................................................................
Maritza Villanueva Contreras, ordförande

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

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

.................................................................
Anita Boström-Nordell, justerare

____________________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG
Justering av Tillgänglighetsrådets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum

Anslaget uppsatt den

Förvaringsplats för protokollet

Anslaget nedtas den
Paragrafer
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§ 31
Öppnande av möte.
Maritza Villanueva Contreas öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Christina Lagergren från DHR besöker rådet för att se hur vi arbetar inför kommande
mandatperiod. Hon kommer eventuellt att ersätta Bengt Östling DHR från nästa år.
§ 32
Godkännande av dagordning
Ytterligare två extra punkter tillkom på mötet.
1:Uppdrag angående utredning av verksamhetsbudget 2019-2021, §38
2: Nästa mötesdatum, §39
Dagordningen godkändes
§ 33
Val av justerare.
Till justerare valdes Alf Söderlund och Anita Boström-Nordell.

§ 34
Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll föredrogs, synpunkter vid punkt § 27 nya bygget hos Timråbo: det
har uppmärksammats att de två entredörrarna till huset verkar vara ologiskt placerade med tanke
på den starka marklutningen som finns. Kontakt ska tas med Vanja Aldergård för att boka in en
tid så vi kan komma och titta hur gångstråket går. Annette Lehnberg, Björn Hellqvist och
Gunnar Grönberg utses till detta.
Föregående protokoll godkändes protokollet och lades till handlingarna.

§ 35
Yttrande över motionen, rullstolsanpassa lokaler vid äldreomsorgen/demensvården
Besök har gjorts vid dagvården Väpplingen och ett svar har formulerats. Det fanns inga
synpunkter på den fysiska miljön så att direkta åtgärder behöver göras. Däremot framtida
planeringar vid nya lokaler. Svaret skickas till socialnämnden.

§ 36
Presentation av förstudien interaktiv tillgänglighetsguide.
Annette Lehnberg presenterade den förstudien av en interaktiv tillgänglighetsguide.
Syftet i förstudien var att utreda vilka guider som fanns på marknaden, hur andra kommuner
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arbetar och om vi kunde hitta hållbara samarbetsformer inom näringsliv med flera. Det vi ville
uppnå var att bidra med att stärka Timrå som besöksmål och hitta en nätbaserad
informationskanal med mobil lösning
Det visade sig att det fanns 3 olika former av att ge information om tillgängliga platser som
kommuner använder sig av
 Rapportform
 Webblösningar i form av kommuners egna webbplatser
 Externa lösningar, till ex tillgänglighetsdatabasen – avancerad djupgående, svår att
hålla uppdaterad. HandTag - ungefär lika men med i mindre omfång.
Naturkartan- enkel informativ endast naturmiljöer.
Det utreds möjligheten att använda sig av våra egna främst inom våra egna kartfunktioner och
vilka möjligheter det kunde finnas där. främst inom delprojektet Open eMap i det
länsövergripande projektet E samverkan. När denna förstudie skulle lämnas in till
jordbruksverket var inte denna möjlighet klar. Tyvärr räckte inte deras projektpengar till
förstudiens önskemål, plus att de övriga kommunerna inte hade samma intresse i frågan.
Däremot kan det bli aktuellt länge fram. Det skulle gå att utveckla en guide själva men då med
hjälp av dyra konsulter.
De alternativ som verkade mest hållbara var trots allt open emap, beroende på framtida
möjligheter eller så naturkartan, men då i form av våra naturmiljö.

§ 37
Nya handlingsplanen tillgänglighetsperspektivet.
Utskick har gjorts till rådet på de förslag på aktiviterter som finns i den nya handlingsplanen för
kommunens arbete med funktionshinderspolitiken. Datum för nya mötet med förvaltningschefer
är inbokade, därefter ska textmassan kopplas samman. Annette kommer sedan att skicka ut till alla
i rådet för synpunkter innan det går vidare ut till nämnder.

§ 38
Uppdrag angående utredning av verksamhetsbudget 2019-2021
Komunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdag att utreda kommunens olika
rådsammanställningar, däribland tillgänglighetsrådet. Meningen är att se över hur det fungerar och
vilka möjligheter som finns att utveckla samarbeten. Resultatet ska redovisas till komunstyrelsen i
april 2019.
§ 39
Nästa möte
Datum är bokat till den 26 februari 2019. En uppmaning behöver skickas till varje nämnd att val
till tillgänglighetsrådet behöver göras vid första nämndsmötet 2019 och även hinna justeras så att
alla invalda kan vara med den 26 februari.
Nya datum för resterande möten 2019 kommer bokas i början av januari.
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§ 40
Övrigt
Y:et och dess framtid kom upp som en fråga. Gunnar Grönberg berättar att tanken är att den
kommer renoveras under sommaren 2019. Kostnader för detta finns i kommunens budget för
2019. Anbud på utföranden har börjat komma in och beslut på vem som får uppdraget kommer på
fullmäktige under våren.
Det finns två utegymm gjorda i år, vid Bergeforsens idrottsplats och i Söråker. Tyvärr är ingen av
dessa tillgänglighetsanpassade i någon form. Kontakt ska tas med Jan Eriksson, förvaltningschef på
Kultur- och teknik och ett besök vid dessa ska göras av rådet under våren.
I januari 2019 kommer Annette Lehnberg att närvara vid en nätverksträff tillsammans med
länstyrelsen.
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