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Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Borgmästaren den 22 maj kl. 10.00 
 
 
Beslutande   Maritza Villanueva Contreras, ordf.  

 Björn Hellqvist, KS 
 Alf Söderlund SN 
 Ingrid Sendelbach, ers   
 Gunnar Grönberg, KoT 
 Roger Boork, ers   
 Jeanette Nordin, MoB 
 Anita Hellstrand, ers   
 Erik Bäckström Andersson, BoU 
 Chatrine Nordlund, ers 

 Enith Nilsson, FUB 
 Bengt Molander, Synskadades Riksförbund 
 Majlis Fanqvist, HRF 
 Margareta Fisk, HRF 
 Bengt Östling, DHR 
 Anita Boström-Nordell, RMF 
 
  
Övriga närvarande Jan Eriksson, Kultur- och teknik 
 Linda Gyllenqvist, Socialförvaltningen 
 Annette Lehnberg, sekreterare 
  
Ej närvarande Roger boork 
 Jeanette Nordin 
 Erik Bäckström Andersson 
 Chatrine Nordström 
 Anita Hellstrand 
 
 

 
 
 
 
Utses att justera   
 
Underskrifter    
 
 
 
................................................................. ……………………………     
Maritza Villanueva Contreras, ordförande Annette Burefjord Lehnberg, sekreterare 
 
 
................................................................. .......................................... 
Björn Hellberg, justerare Majlis Fanqvist, justerare 
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 § 13  

Öppnande av möte. 
 
Maritza Villanueva Contreras öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 14 
 
Godkännande av dagordning. 
 
Dagordningen godkändes 

§ 15 

Val av justerare.  

Till justerare valdes Björn  Hellqvist och Majlis Fanqvist 

 

§ 16 

Föregående mötesprotokoll. 

Under genomgången av föregående protokoll kom diskussioner upp vid punkt 11 övrigt: hörselslingor. 
Slingkollen har varit på besök och det visade sig att hörselslingan i fullmäktigesalen inte fungerade. Den 
ska nu vara lagad och en ny kontroll ska göras. Vidare kom det starka önskemål om fler hörselslingor i 
kommunens sammanträdesrum och att pengar bör äskas omgående. Frågan ska tas vidare till 
kommunchef.  
 
Därefter godkändes föregående mötesprotokoll och lades till handlingarna 
 
 
§ 17 
 
Tillgänglighetsguide, förstudie. 

Annette Lehnberg berättade genom Powepoint presentation om den förstudie som hon gör om hur det 
ser ut nationellt med tillgänglighetsguider. I förstudien har det framkommit tre olika former av 
information om tillgängliga platser utifrån funktionshindersperspektivet: PDF:filer, information på 
kommuners egna webbverktyg/kartor och externa lösningar. Utifrån förstudien finns för närvarande två 
alternativ att välja mellan för Timrås del:  webbsidan ”naturkartan.se” eller via vår egna kartvertyg. Syftet 
med förstudien är att hitta verktyg och metod för en hållbar tillgänglighetsguide här i Timrå. 
Powerpointbilderna följer med som bilaga i protokollet.  
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§ 18  
 
Arbetet med nytt program: läget just nu. 

Annette visade genom powerpoint presentation hur utformningen av programmet är 
tänkt. Det viktiga är att det blir lätt att ta till sig genom att undvika stor textmassa. En 
bild på de lagar och regler som styr tillgänglighetsarbetet ska ligga i början av 
dokumentet och med en bilaga som fördjupning i slutet. Aktivitetsmål ska finnas 
utifrån alla regler för att lättare årligen följas upp. Powerpoint presentationen finns 
med som bilaga. 
 
 
§ 19 
 
Kl. 11.00 Kultur- och teknik: Badhus och andra nybyggnationer, Jan Eriksson, 
förvaltningschef,  Kultur- och teknik. 
Jan berättade om nuläget i processen av badhusplaneringen. Vår nuvarande fastighet 
med simhall är såld. Den nya kommer att ligga vid ”grytan” och intill NHK Arenan. 
Det är en hel del förarbeten genom flytt av fjärrvärme, el och vattenledningar. 
Upphandling av entreprenad ska vara klar under juni månad. En projektledare av 
arbetet kommer också att utses. Tillgänglighetsperspektivet menade Jan att det 
kommer finnas med utifrån flera aspekter, dels genom de arkitekter som ska rita 
byggnader ska ha kunskaper inom ämnet liksom i Byggslovsansökan. 
Tillgänglighetsrådet uttryckte sin önskan att få vara med i arbetsgrupp då det är av 
betydelse att kunna påverka och i samråd vara med för att minska risken för 
efterkonstruktioner.  
 
kl 11.30 extra insatt: Linda Gyllenqvist, socialförvaltningen  
Linda kom till rådet för att berätta om kommunens läge inom LSS efter de skriverier 
som varit angående Försäkringskassasns åtgärder. Linda är ny biträdande 
verksamhetschef inom äldre- och funktionshindersområdet. Av kommunens 
medborgare som har LSS- stöd och där försäkringskassan dragit in stödtimmar har 
kommunen gått in och tagit dessa under tiden som utredningar pågått. Linda 
understryker att det är kommunen som har det yttersta ansvaret. 
 
 
§ 20 Övrigt. 
 
Önskemål att att bjuda in någon av kommunens informatörer till rådet för att berätta 
om kommunens hemsida.  
 
Det kan eventuellt bli ett extra möte efter sommarens semesterperioder angående 
simhall. 
 
Den nya fullmäktige (efter valet) kommer få information om rådets betydelse under 
ett av höstens möten  
 
 
Mötesdatum för 2019 ska fastställas vid oktobersammanträdet. 
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Vid första mötet 2019 ska utbildning ges för alla nya ledamöter i rådet. 
 
Att ta upp vid nästa möte är möjligheter för rådet att anordna en aktivitet under maj 
2019 genom ”prova på” för politiker.   

 


