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Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid  Kulturhuset i Åsele, 2020-09-02 kl. 09:00 – 10:15 

Paragrafer  8-13 

Beslutande  Sören Skoglund HLF Vice ordförande 

  Thure Ekegerd 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  

 

Sekreterare   

  Dan Eriksson 

Ordförande   

  Sören Skoglund 

Justerare   

  Gunilla Abrahamsson   

  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Tillgänglighetsrådet   

                          Sammanträdes- 2020-09-02 Datum för anslagets uppsättande:  

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:   

Protokollets förvaringsplats:  Socialkontoret i Åsele 

 

Underskrift:   

 

 Dan Eriksson 
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§ 8 Mötets öppnande 
 

Vice ordförande Sören Skoglund hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

  



   ÅSELE KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   

   Tillgänglighetsrådet 2020-09-02 Sida 4 av 8 
 

________________________________________________________________________________________ 
Tillgänglighetsrådet 
Signatur 

 

 

§ 9 Godkännande av dagordning 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att godkänna dagordningen 
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§ 10 Val av protokolljusterare 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att välja Gunilla Abrahamsson att jämte vice ordförande justera dagens 

protokoll 
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§ 11 Föregående protokoll 

 

 § 4 Föregående protokoll 

- Återkoppling från kommunalråd Andreas From efter frågestund vid 

Tillgänglighetsrådets möte 2020 -02-12 har ej skett. Det finns kvarstående 

frågeställningar från informationen och frågestunden som bör belysas – flera av 

dem berör kommunens tekniska enhet.  

Mötet föreslår att bjuda in kommunens nya tekniska chef till ett kommande 

möte där han får möjlighet att presentera sig samt att Tillgänglighetsrådet får 

möjlighet att informera om/tydliggöra sin funktion som remissorgan till 

kommunens nämnder och styrelser. Samtidigt kan kvarstående frågeställningar 

från kommunalrådets information (som berör kommunens tekniska enhet) 

diskuteras och belysas. 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att bjuda in kommunens tekniske chef Pierre Danielsson att delta vid ett av 

Tillgänglighetsrådets kommande möten. 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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§ 12 Tillgänglighet/Tillgänglighetspriset 2019 

Annonsering och affischering för Tillgänglighetspriset 2019 har genomförts 

enligt planering. Två nomineringar har inkommit till Åsele kommun innan 

angivet stoppdatum. 

Mötet diskuterar om syftet med och nyttan av att utdela ett Tillgänglighetspris.  

Priset ska utdelas till en person, arbetsplats, förening, företag eller organisation 

som utför eller utfört insatser för ökad tillgänglighet i kommunen. Insatsen ska 

även bedömas vara utöver det som lagen kräver eller utöver det som 

verksamheten/yrkesrollen föreskriver. 

Mötet diskuterar om tillgänglighet för funktionsnedsatta har varit fokusområde 

för de insatser som beskrivs hos de nomineringar som inkommit samt hos 

tidigare pristagare. 

Mötet diskuterar om Tillgänglighetspris ska fortsätta utdelas. 

 

Förslag kom att inte dela ut något pris för 2019 då ingen av de två nominerade 

anses vara kvalificerade utifrån det som mötet idag har diskuterat. 

Förslag kom att Tillgänglighetsrådet måste ha fortsatt dialog inför ev.  fortsatt 

utlysning av Tillgänglighetspris. Nya kriterier för priset måste tas fram med 

större fokus på utförda insatser för ökad tillgänglighet. 

 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att inte utdela något Tillgänglighetspris för år 2019. 

att vid kommande möten se över kriterier för ev. kommande utdelning av 

Tillgänglighetspris. 

att sekreterare till nästa möte tar fram vad som står i Kommunstyrelsens 

reglemente angående utdelning av Tillgänglighetspris. 
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§ 13 Övriga frågor 

 

Nästa möte är inbokat 2020-12-02 kl 09.00 i Kulturhuset (Danslokalen del C) 


