
 
Kommunala Tillgänglighetsrådet 

 Utdragsbestyrkande 

Protokoll 1 (5) 

2019-02-26  

                                                                                                                                                                         
Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Borgmästaren den 26 
februari kl. 13.00 
 
 
Beslutande   Mari Eliasson, ordf.  

 Björn Hellqvist, KS 
 Alf Söderlund SN 
 Anita Hellstrand, ers SN 
 Jeanette Nordin, MoB 
 Ulf Lindholm, ers MoB 
 David Forslund, ers KoT 
 Majlis Fanqvist, HRF 

 Billy Norberg, HRF 
 Christina Lagergren, DHR 
 Anita Boström-Nordell, RMF 
  
  
Övriga närvarande Annette Lehnberg, sekreterare 
  
Ej närvarande Erik Bäckström Andersson, BoU 
 Ann-Christin Bylund, ers BoU 
 Johan Engström-Lockner, KoT 
 Anna-Lena Fjällström, ers KS 
 Patrik Eriksson, ers KS 
 Bengt Molander, SRF 
 Anita Klang ers SRF 
 Janne Rossbach, RSMH 
 Carina Eriksson, RBU 
 
 
Utses att justera  Alf Söderlund 
 
Justeringens plats och tid Måndag den 4 mars kl. 09.00 
 
Underskrifter    
 
 
 
................................................................ ................................................................. 
Mari Eliasson, ordförande      Annette Burefjord Lehnberg, sekreterare 
 
 
.................................................................  
Alf Söderlund, justerare  
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 § 1  

Öppnande av möte 
 
Mari Eliasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§2 
Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes 

§ 3 

Val av justerare.  
 
Till justerare valdes Alf Söderlund. Protokollet justeras den 4 mars 
kl. 09.00 

§ 4 
 
Presentationsrunda av alla och förväntningar med tillgänglighetsrådet.  

Mari Eliasson, ordförande: ny som ordförande i rådet, Mari är också förste vice 

ordförande i Kommunstyrelsen.  

Annette Lehnberg: Sekreterare i rådet sedan 12 år tillbaka. Arbetar med bland 

annat tillgänglighetsfrågor i kommunen. 

Anita Boström Nordell: Har suttit med i rådet ett antal år. Sitter som ordförande 

i reumatikerföreningen (RMF) 

Christina Lagergren: Ny som ledamot i rådet, men var delaktig för länge sedan. 

Sitter i föreningen; Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR). 

Björn Hellqvist: Vice ordförande. Björn sitter i kommunstyrelsen och varit 

ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet i många år. 

Ulf Lindholm: Ny ledamot, sitter som ersättare. Från Miljö- och 

byggnadsnämnden. Har tidigare varit delaktig i det gamla Handikapprådets början.  

David Forslund: Ny ledamot, sitter som ersättare. Från Kultur- och 

tekniknämnden. Sitter också med i kommunfullmäktige. 

Majlis Fanqvist: Har suttit med ett antal år i rådet. Sitter som ordförande i 

Hörselskadades riksförbund (HRF) i Sundsvall. Majlis är också sekreterare i 

distriktsstyrelsen HRF. 

Billy Norberg: Ny som ledamot i rådet. Kommer från HRF.  
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Alf Söderlund: Sitter i Socialnämnden. Har suttit med som ledamot i rådet många 

år. 

Jeanette Nordin: Sitter i Miljö- och byggnadsnämnden. Har varit ledamot i rådet 

några år.  

Anita Hellstrand: Sitter i Socialnämnden och som ersättare i rådet.  Har varit 

med i rådet några år.  

Gemensamt för alla är att förväntningarna med kommunala tillgänglighetsrådet  är 

höga och att rådet behöver synliggöras mer.   

  

§ 5 

 

Genomgång av rådets arbetsordning 

Alla hade inför dagens möte fått arbetsordningen. Innan en översyn görs ska det 
avvaktas på den utvärdering som pågår av de olika kommunala råd som finns. 
Kommunstyrelsen gav i november 2018 uppdrag till kommunchefen att utreda 
och följa upp för att sedan ge förslag på fortsatta  samarbetsformer. Detta ska 
presenteras vid kommunstyrelsens möte i april.   

 

§ 6  

Önskemål inför nästa möte. 

Arbetsordningen ska ses över utifrån resultatet av utredning. 

Nya badhuset, vad har hänt sedan senaste informationen som rådet fick i höstas? 

En inbjudan till Kultur- och teknik ska göras.  

En inbjudan till kommunens arbetsterapeuter för att få höra deras arbete och 

rutiner vid hjälpmedelsutprovningar/behov. 

 § 7 

 

Fastställande av möten 2019 

21 maj,  24 september och 3 december.  

§ 8 

 

Övriga frågor. 

Information gavs kring den heldagskonferens som Länsstyrelsen Västernorrland 

håller angående nutidens funktionshinderspolitik. Annette Lehnberg deladade ut 

folder om konfensen och uppmuntrade alla i rådet att anmäla sig. Sveriges 

kommuner och Landsting, SKL, Myndigheten för delaktighet, MFD, 

Specialpedagogiska myndigheten och Nätverket unga för delaktighet är några som 

medverkar under dagen. Konferensen är kostnadsfri och det ingår fika och lunch, 

datum för den är den 7 maj kl. 09.00-16.00.  
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Anmälan kan göras på länsstyrelsens hemsida 

 

Vi försöker samåka från kommunhuset så långt det är möjligt. 

Den funktionshinderspolitiska handlingsplan för kommunen är i stort sett klar. 
Den kommer skickas till alla i rådet  och till förvaltningarna innan den beräknas gå 
upp till Kommunstyrelsen i april.  
 
Vår skrivtolk från Region Västernorrland som fanns på plats tackade för ett 
trevligt möte och berömde vår hemsida. Kommunala tillgänglighetsrådets sida var 
lätt att hitta, tydlig och tidigare protokoll var lätta att få tag i för att få en överblick 
av rådets inriktning inför skrivtolkens planering av dagens möte. 
 
Ordförande Mari Eliasson tackade alla för ett trevligt möte. Nästa gång blir den 
21 maj kl. 13.00 

 
 
 

 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/kalenderhandelser---vasternorrland/2019-01-25-funktionshinderpolitik---en-fraga-om-manskliga-rattigheter.html

