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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl. 13:00-14:30. 

  

Beslutande: Ulla Rosenberg Helmersson (L), ordförande 

Gunnel Sundqvist (s) 

 

 

Övriga deltagare: Ulla Ersholt, SPF Kedjan 

Doris Ritola, SPF Kedjan 

Wanja Vestlund, PRO Rundvik 

Karin Berglund, PRO Rundvik 

Mats Lagunoff, PRO Nordmaling 

Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförbund 

Christina Eriksson, Nordmalings astma- och 

allergiförbund 

Ulla Holmberg, SRF 

Cecilia Berggren, Demensförbundet 

Harry Lönnebacke, IFO-chef § 3-6 

Britt-Mari Eriksson, chef BTK § 7 

Josefin Rönngren, kock sektor omsorg § 7 

Anna Hallgren, sekreterare 

 

 

Utses att justera: Wanja Vestlund, PRO-Rundvik 

 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret tisdag den 14 juni kl. 13:00. 

 

Underskrifter: §§ 1-9 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

Ulla Rosenberg Helmersson (L) 

 

 

Justerande ______________________________________ 

Wanja Vestlund, PRO- Rundvik 
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§ 1 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 2 Val av justerare och tid för justering 
 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare jämte ordförande ska utses för justering av dagens protokoll. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Wanja Vestlund, PRO-Rundvik, utses justera dagens protokoll jämte ordförande 

torsdag den 16 juni kl. 13.00 på kommunkontoret.  

 

________ 
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§ 3 Information om socialjour i Nordmalings kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 

IFO-chef, Harry Lönnebacke, informerar Tillgänglighetsrådet om socialjour i 

Nordmalings kommun.  

Nordmalings kommun har avtal med Umeå kommun om socialjour efter 

kontorstid. Socialjouren är placerade på Umeå polisstation. Frågor till socialjouren 

kan exempelvis gälla frågor om missbruk, barn eller unga som far illa. 

Gäller det situationer som uppstår kvällar och helger, kontaktas socialjouren på 

telefonnummer; 090-16 30 50. Socialjouren är öppen under kvällar, nätter och 

helger. Måndag–torsdag: 16.00–00.00, fredag: 16.00–01.00, lördag: 14.00–01.00 

och söndag: 14.00–01.00 

Umeå socialjour kan vid behov göra akuta bedömningar och kan åka till 

Nordmaling om behov av det finns. Dagen efter tar socialtjänsten i Nordmaling 

vid i arbetet.  

Tillgänglighetsrådet får information om att ett nytt avtal med Umeås socialjour är 

på gång. Rådets ledamöter fick möjlighet att ställa frågor till Harry Lönnebacke 

om socialjour.  

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 4 Information om ledsagare/ledsagarservice/syn- och 

hörselombud 
 

Sammanfattning av ärendet 

Harry Lönnebacke, IFO-chef Nordmalings kommun, informerar rådet om 

ledsagare i Nordmalings kommun. Ledsagning kan bestå av många olika sorters 

insatser, bland annat att få hjälp att ta sig till en viss plats. Det är en 

biståndsbedömd insats utifrån behov. Insatsen kan gälla enstaka tillfällen eller att 

man behöver hjälp och stöd under en längre period. Ledsagare kan man ansöka 

om inom socialtjänstlagen eller LSS.  

Rådet gavs möjlighet att ställa frågor till Harry Lönnebacke om ledsagare som 

insats.  

Rådet efterfrågar information om syn- och hörselombud som förut fanns inom 

sektor omsorg men som kommunen nu inte erbjuder på grund av pensionsavgång.   

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 5 Information om avlastning i hemmet för anhöriga 
 

Sammanfattning av ärendet 

IFO-chef, Harry Lönnebacke, informerar Tillgänglighetsrådet om hur det ser ut i 

Nordmalings kommun gällande avlastning i hemmet för anhöriga. Harry 

Lönnebacke informerar om att det finns olika varianter av avlastning inom både 

socialtjänstlagen och LSS. Gäller det äldre då kan man ansöka om återkommande 

boendeplatser för avlastning och man kan ansöka om avlastning under några 

timmar i det egna hemmet. Besluten om avlastning är individuella 

biståndsbedömningar som utgår från det särskilda behovet. Gäller det avlastning i 

hemmet för barn och unga finns det korttidsboende på t ex. helgen.  

Rådet gavs möjlighet att ställa frågor till Harry Lönnebacke om avlastning i 

hemmet för anhörig. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 6 Information om bostadsanpassning  
 

Sammanfattning av ärendet 

IFO-chef, Harry Lönnebacke, informerar om handläggningen för 

bostadsanpassning i kommunen. Det har varit flera olika vikarier inom 

bostadsanpassningshandläggningen de senaste åren med långa väntetider som 

resultat. Harry Lönnebacke informerar om att det har varit svårt att hitta personer 

med rätt kompetens. Nu pågår ett arbete med att strukturera upp 

bostadsanpassningsprocessen.  

Rådets ledamöter gavs möjlighet att ställa frågor till Harry Lönnebacke om 

bostadsanspassningshandläggning.  

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

__________ 
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§ 7 Information om matlådor 
 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-Mari Eriksson, chef för BTK (bemanningen, TES* och kök), och Magdalena 

Norrman, köksbiträde, informerar Tillgänglighetsrådet kring leverans av matlådor. 

Att få hemlevererade matlådor är ett biståndsbedömt beslut och alla har rätt att 

ansöka om att få matlådor. 

Köket får beställningar om vilka som ska ha matlådor, hemtjänsten kommer och 

hämtar och delar ut maten. 

Till nästa sammanträde önskar Tillgänglighetsrådet bjuda in biståndshandläggare 

för att få mer information om hur biståndsbedömningen kring matlådor ser ut och 

vad den baseras på.  

Rådets ledamöter gavs möjlighet att ställa frågor till Britt-Mari Eriksson och 

Magdalena Norrman om matlådor. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. Till nästa sammanträde bjuds 

biståndshandläggare in för att informera om bedömningen kring ansökan om 

matlåda. 

 

________ 

*TES = planering av hemtjänsttimmar och bemanning 
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§ 8 Remiss – motion tillgänglighet gällande kommunens 

lekparker 
 

Sammanfattning av ärendet 

I november 2020 lämnade Maria L Brömster (L) och Jörgen Forsgren (L) in en 

motion där de vill öka tillgängligheten för alla  i kommunernas lekpark genom att 

bland annat köpa in en anpassad gunga till en av kommunernas lekparker. Ärendet 

utreddes där det ursprungliga förslaget var att avslå motionen på grund av att 

gungorna inte uppfyller alla säkerhetskrav. Kommunfullmäktige beslutade den 11 

april 2022 att återremittera motionen till Tillgänglighetsrådet för yttrande. 

Kommunstrateg har uppdaterat beslutsunderlaget och det är utifrån det 

tillgänglighetsrådet ska yttra sig. Under dagens sammanträde diskuterar 

tillgänglighetsrådets ledamöter motionen och utformar ett yttrande som lämnas till 

kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Motion – tillgänglighet gällande kommunens lekparker 

Yttrande – kommunstrateg 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-04-11 § 40 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådets sekreterare får i uppdrag att skriva ihop yttrande för 

Tillgänglighetsrådet utifrån de åsikter som uppkommit under dagens 

sammanträde. Ordförande och justerare får sedan godkänna det slutgiltiga 

yttrandet som sedan överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

 

_________ 
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§ 8 Övriga frågor 
 

Följande frågor anmäls till dagens sammanträde; 

Gunnel Sundqvist (s) anmäler två övriga frågor. Den första frågan rör busstiderna 

mellan Nordmaling och Rundvik i förhållande till ankomsttiderna för tåget från 

Umeå. Bussarna går innan tågen ankommer till Resecentrum. Ordförande tar 

frågan vidare till möte med kommunen gällande sommarplanering för bemanning 

på Resecentrum. 

Den andra frågan rör det uppdrag som Tillgänglighetsrådet gav Gunnel Sundqvist 

(s) förra sammanträdet gällande att kolla upp Seniorportal i Nordmalings kommun 

där medborgare kan få hjälp med framtidsfullmakt, ansökan om bostadstillägg 

samt skaffa bankID osv. I Umeå finns det en Seniorportal för att få hjälp med 

detta. Gunnel Sundqvist (s) har frågat runt hur det ser ut i Nordmaling gällande 

detta. Biblioteket i Nordmalings kommun erbjuder hjälp med bankID och likande 

varannan onsdag (udda veckor) mellan klockan 13:00-14:00. Vuxenskolan 

kommer anordna en kurs, till hösten, via SPF där man kan få hjälp med dator, 

telefon och bankID. Medborgarskolan planerar att starta ”Seniorsurfarna” för 

liknande frågor. 

Ulla Holmberg (SRF) ställer en övrig fråga gällande parkering i kommunen, 

framförallt på Resecentrum. Samhällsbyggnadschef informerade 

Tillgänglighetsrådet om parkeringsläget i oktober 2021 men Ulla efterfrågar 

information om vad som hänt sedan dess gällande parkeringssituationen. 

Karin Berglund, PRO, anmäler frågan rörande vad som hänt med skrivelsen från 

PRO och SPF om QR-koderna i busshållplatserna. Svar på skrivelsen efterfrågas. 

Ordförande tar frågan vidare. 

 

_______ 
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§ 9 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

Enligt reglemente ska Tillgänglighetsrådet hålla sammanträde fyra (4) gånger per 

år.  

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådets nästa sammanträde sker den 13 oktober kl. 13:00. 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 


