
 

Kommunala Tillgänglighetsrådet 

 Utdragsbestyrkande 

Protokoll 1 (3) 

2019-05-28  

  Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Polstjernan den 21 maj kl. 13.00 
 
 
Beslutande   Mari Eliasson, ordf.  

 Björn Hellqvist, KS 
 Alf Söderlund SN 
 Anita Hellstrand, ers SN 
 Ulf Lindholm, MoB 
 Johan Engström-Lockner, KoT 
 David Forslund, ers KoT 
 Erik Bäckström Andersson, BoU 
 Billy Norberg, HRF 
 Majlis Fanqvist, HRF 

 Christina Lagergren, DHR 
 Anita Boström-Nordell, RMF 

Övriga närvarande Annette Lehnberg, sekreterare 
 Jan Eriksson, KoT 
 Staffan Abrahamsson, KoT 
  
Ej närvarande Bengt Molander, SRF 
 Carina Eriksson, RBU 
 Anna-Lena Fjällström, KS 
 Patrik Eriksson, KS 
 Jeanette Nordin, MoB 
 Janne Rossbach, RSMH 
 Ann-Christin Bylund, ers BoU 
 
 
Utses att justera  Alf Söderlund 
 
Justeringens plats och tid Tisdag den 28 maj kl. 08.00 
 
Underskrifter 

 

................................................................. ............................................................... 
Mari Eliasson, ordförande Annette Burefjord Lehnberg, sekreterare 

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

 

  



 

 

Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll 2 (3) 

2019-05-28  

 § 9  

Öppnande av möte 

Mari Eliasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 10 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 11 

Val av justerare.  

Till justerare valdes Alf Söderlund. 

§ 12 

Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 13 

Information om utredning av kommunens olika rådfunktioner. 

Ordförande Mari Eliasson presenterade resultatet av den utredning som gjorts för 
kommunen olika råds funktioner. Beslut har tagits i KS att  Barn- och 
ungdomsberedningen och Miljö- och klimatberedningen upplöses och fortsätter i annan 
form, men under Kommunstyrelsen. Tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet slås ihop 
med start 2020-01-01. Hur formen och arbetsordningen ska se ut kommer att planeras 
under hösten 2019.  

§ 14 

Kultur- och teknink: Simhallen 

 Jan Eriksson och Staffan Abrahamsson presenterade simhallens byggnad och de olika 
delar i huskroppen med simbassäng, relax/träningsbasäng, fik, omklädningsrum med mera. 
Tillgängligheten i simhallen är högt prioriterat. 

De har också varit på studiebesök vid många simhallar och tittat på vad som varit bra och 
ta lärdom av de misstag som andra gjort.  

Projektet med bygget kommer upp till budgetbeslut under året och beräknas stå klart till 
hösten 2022.  

Tillgänglighetsrådet kommer fortlöpande få information om bygget. 
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 § 15 

Återkoppling från konferensen den 7 maj. 

Annette Lehnberg redogjorde för innehållet i den konferens som hölls i Härnösand den 7 
maj om funktionshinderspolitiken som Länsstyrelsen arrangerade. Från tillgänglighetsrådet 
var det ca 10 personer närvarande.  

Föreläsande vid konferensen var Myndigheten för delaktighet (MFD), Sveriges kommuner 
och landsting (SKL), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och organisationen Lika 
Olika.  

Powepoint bilder från föreläsningarna medföljer med som bilagor till protokollet. 

§ 16 

Övriga frågor 

HRF tog upp frågan om saknaden av textade nyheter hos Sveriges radio Västernorrland, 
tillgänglighetrådet i sig kan inte göra något utifrån att vi är ett kommunalt rådsorgan. 
Däremot kom det förslag under mötet att ta upp frågan gemensamt med de övriga 
organisationerna som träffas vid nästa samrådsmötet inne i Sundsvall. 

En önskan fanns att göra studiebesök till det nya planerade utbyggnaden som planeras vid 
Bergeforsens skola.  

Inga andra frågor togs upp, därmed avslutades mötet och med en önskan om en skön 
sommar till alla. 

Nästa möte är den 24 september kl. 13.00 

 


	plats

