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Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kulturhuset i Åsele, 2019-11-28 kl. 09:00 – 10:15 

Paragrafer  24 - 31 

Beslutande  Carina Danielsson KS Ordförande 

  Anna Enfeldt  KS  

  Thure Ekegärd Neuroförbundet 

  Stig Danielsson HRF 

  Gunilla Abrahamsson Astma-Allergi 

     

     

Närvarande ersättare    

 

Övriga deltagare Dan Eriksson    Sekreterare 

   

Utses att justera Gunilla Abrahamsson  

 

Justeringens tid och plats Socialkontoret 2019-12-03 

 

Sekreterare  _____________________________________________ 

  Dan Eriksson 

Ordförande  _____________________________________________ 

  Carina Danielsson 

Justerare  _____________________________________________ 

  Gunilla Abrahamsson   

  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Tillgänglighetsrådet   

                          Sammanträdes- 2019-11-28 Datum för anslagets uppsättande: 2019-12-09  

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:  2020-01-02 

Protokollets förvaringsplats:  Socialkontoret i Åsele 

 

Underskrift:  ____________________________________________________ 

 

 Dan Eriksson 
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§ 24 Mötets öppnande 
 

Ordförande Carina Danielsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

Dan Eriksson presenterades som ny sekreterare.  
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§ 25 Godkännande av dagordning 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att godkänna dagordningen 
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§ 26 Val av protokolljusterare 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att välja Gunilla Abrahamsson att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 27 Föregående protokoll 

 

§ 19 Information Teknisk chef 

- Handlingsplan om Stamsjöbadet: Handlingsplanen har ännu inte inkommit 

till sekreterare. 

- Ringklocka på busstationen: Ringklocka har ännu ej monterats. Tekniske 

chefen skulle lyfta frågan – ingen återkoppling har skett.  

- Underhållsplan: Tekniska avdelningen jobbar med att identifiera yttre 

hinder samt tillgängligheten i kommunens lokaler. Thure Ekegärd frågar 

hur vi ska få besked att detta arbete är klart. Ordförande säger att vi ska 

invänta Tekniska avdelningens arbete med underhållsplanen. 

- Transportabel hörslinga: Ordförande återkommer till denna fråga under 

punkten Tillgänglighet senare under mötet. 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att lägga föregående protokoll till handlingarna.  
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§ 28 Tillgänglighetspriset 2019 

 

Tillgänglighetsrådet har tidigare beslutat att inte dela ut något pris för 2018. 

Frågeställningen är nu hur det ska göras för år 2019. 

Mötet föreslår att det ska annonseras på samma sätt som föregående år, för att 

få in nomineringar på någon som gjort något för tillgängligheten i kommunen 

utöver det som lagen/arbetsrollen föreskriver – annonsering ska i första hand 

ske via Åsele-Nytt samt på kommunens hemsida  

Förslag gavs att se om det går att vara med i kommunens samlade annons med 

kommuninfo samt att därefter göra en egen annons som påminnelse 

Nomineringar ska vara inlämnade senast 2019-03-31. 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar  

att sekreterare undersöker möjlighet att annons om nomineringar till 

Tillgänglighetspriset 2019 kan/hinner delta i kommunens gemensamma 

kommuninfo i Åsele Nytt samt på kommunens officiella hemsida 

att sekreterare utformar annons samt ser till att den publiceras 
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§ 29 Mötesplan 2020 

 

Mötet diskuterar om lämplig tidpunkt för kommande möte i förhållande till 

inbokade möten för Kommunstyrelsen. Förslag kom på att boka mötet 1 vecka 

innan KS-möten. 

Tidigare har enbart ordinarie ledamöter kallats till TGR-möten. Fråga uppkom 

om kallelse ska ske på liknande sätt under kommande år eller om även 

ersättare ska kallas. Förslag kom på att kallelse ska ske som tidigare. Om kallad 

ledamot inte kan komma till mötet ska denne själv kalla in ersättare. 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att möten under 2020 bokas in enligt följande: 

- 20-02-12 kl 09:00 Kulturhuset 

- 20-04-01 kl 09:00 Kulturhuset 

- 20-06-10 kl 09:00 Kulturhuset 

- 20-09-02 kl 09:00 Kulturhuset 

- 20-12-02 kl 09:00 Kulturhuset 

att kallelse till möten enbart skickas till ordinarie ledamöter 

att sekreterare bokar möteslokal i Kulturhuset för hela året 
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§ 30 Tillgänglighet 

 

Ordförande har pratat med kommunalrådet angående önskemålet att 

kommunen anskaffar en transportabel hörslinga som kan flyttas mellan olika 

möteslokaler vid behov. Kommunalrådet uppger att detta är en 

verksamhetsfråga och har överlämnat frågan till Tekniska avdelningen. 

Ordförande informerar att taxor och avgifter 2020 har beslutats. Det blev inga 

större förändringar från förslaget. Vårt att notera är att en enhetlig taxa för 

matdistribution beslutades. 

Bengt Jonsson (Köpmannaföreningen) har pratat med ett antal 

butiksinnehavare/handlare som saknar ramper till sina butiker för att se om 

det finns möjlighet att förbättra tillgängligheten till butikerna – men några 

byggen av ramper är av olika anledningar inte planerade att göras i dagsläget. 

Brevlåda har nu flyttats från OKQ8 till fastigheten där uttagsautomaten finns. 

Ordförande föreslår att kommunalråd Andreas From bjuds in till första mötet 

2020 för information och diskussion. Ordförande kontaktar kommunalrådet 

omgående. Förslag gavs att mötesdag för vårt första möte kan ändras/flyttas 

om kommunalrådet ej kan delta den 12 februari. 

Thure Ekegärd föreslår att kommunens handläggare för bostadsanpassning ska 

bjudas in till ett av Tillgänglighetsrådets möten under 2020 – bl.a. för att 

förklara hur uppföljningar av anpassningar görs. 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att bjuda in kommunalråd Andreas From till första mötet 2020. Ordförande 

kontaktar kommunalrådet. 

att ordförande kontaktar kommunens handläggare för bostadsanpassning för 

att bjuda in till ett möte under 2020. 
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§ 31 Övriga frågor 

 

Maria Englén har slutat sin tjänst vid Individ- och familjeomsorgen och har 

därmed också slutat som sekreterare vid Tillgänglighetsrådets möten. Förslag 

gavs att Tillgänglighetsrådet ska avtacka henne vid möte den 10 juni med 

blommor och fika.  

 

Tillgänglighetsrådet beslutar  

att Maria Englén bjuds in till möte den 10 juni för att avtackas som sekreterare. 

Ordförande kontaktar henne. 


