
 

KommunalaTillgänglighetsrådet 

 Utdragsbestyrkande 

Protokoll 1 (3) 

2019-09-30  

Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Borgmästaren den 24 september kl. 13.00 

 

Beslutande   Mari Eliasson, ordf.  

 Björn Hellqvist, KS 

 Alf Söderlund SN 

 Jeanette Nordin, MoB 

 Ulf Lindholm, MoB 

 Johan Engström-Lockner, KoT 

 Billy Norberg, HRF 

 Majlis Fanqvist, HRF 

 Christina Lagergren, DHR 

 Anita Boström-Nordell, RMF 

Övriga närvarande Annette Lehnberg, sekreterare 

  

Ej närvarande Carina Eriksson, RBU  

 Bengt Molander, SRF 

 Erik Bäckström Andersson, BoU 

 Jan Rossbach, RSMH 

 Bengt Molander, SRF 

Utses att justera Anita Boström-Nordell 

 

Justeringens plats och tid Måndag den 30 september kl. 10.00 

Underskrifter 

................................................................. ................................................................. 

Mari Eliasson, ordförande Annette Burefjord Lehnberg, sekreterare 

 

.................................................................  

Anita Boström-Nordell, justerare  

  



 

Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll 2 (3) 

2019-09-30  

§ 17 

Öppnande av möte 

Mari Eliasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 18 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§ 19 

Val av justerare.  

Till justerare valdes Anita Boström-Nordell 

§ 20 

Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 21 

Nytt förslag på arbetsordning, synpunkter. 

Synpunkter har kommit från SRF med förslag på att även vice ordförande ska utses från 

kommunstyrelsen. I förslaget som finns framtaget står att ordförande ska utses av 

kommunstyrelsen och vice ordförande ska socialnämnden utse. Vidare fanns synpunkt på att 

rådet även ska vara remissinstans innan beslut tas om frågor som rör tillgänglighet i 

allmännhet och att organisationerna ska utse sina representanter i rådet när de tycker är 

lämpligt. Inte som det står i arbetsordningens förslag att dessa ska utses vid styrelsemöten.  

 

 Rådet beslutade under mötet att lägga till som synpunkt från rådet att ta bort ordet 

styrelsemöte vid stycket om rådets ledamöter.  

  



 

Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll 3 (3) 

2019-09-30  

§ 22 

Remiss: Program för bostadsförsörning-synpunkter. 

Rådet beslutade att lämna kommentar om två detaljer i programmet. Dels byta ut 

benämningen personer med funktionshinder, vilket är felaktigt. Ett hinder blir det i 

miljön då den inte är anpassad. Men också att ta bort ordet funktionsnedsättning som 

finns nämnd i programmet. Att istället välja funktionsvariationer som löper mer i linje 

med dagens ordval och benämningar. Ett annat förslag som rådet vill ta upp är 

benämningen ”åldersgruppen 20-64 år” till att istället ändra till i alla åldrar (sidan 5, och 

tredje raden nerifrån i Bostadsförsörjningsprogrammet)  

 

§ 23 

Övrigt 

Kort information från Annette Lehnberg vad hon vet om planerna med nya badhuset. 

Kultur- och teknik har täta kontakter med bygghandläggare angående planritningar. Går 

allt som planeras startar bygget mars 2020 och ska stå klart 2022. Byggansvariga på 

kultur-och teknik har varit på många studiebesök till ett flertal nybyggda badhus och just 

tittat på tillgänglighet, för att få med sig bra exempel.  

 

 Rådet beslutade att bjuda in Kultur- och teknik till vårt nästa möte i december.  

 

En annan fråga kom upp var angående plusboende och lägenheterna ska vara utformade 

utifrån tillgänglighet och att man som äldre ska kunna bo kvar. 

 

 Rådet beslutade att även bjuda in VD Micael Löfvist, på Timråbo till vårt nästa 

möte. 

 

Den 19 oktober kl. 12.00-15.30  är det hörselskadades dag i kulturmagasinet, Sundsvall  

 

Väl mött den 3 december då vi kommer att mötet tillsammans med Pensionärsrådet.  
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