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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Oasen, Nordmaling 10:00-12:00 

  

Beslutande: Ulla Rosenberg Helmerson (L), ordförande 

Maj-Britt Brusén (kd), tjänstgörande ersättare för Klas-

Göran Sahlén (c) 

Gunnel Sundqvist (s) 

 

Övriga deltagare: Stig Öhgren, Reumatikerförbundet 

Ulla Ersholt, SPF Kedjan 

Kerstin Hörnqvist, PRO Nordmaling 

Wanja Vestlund, PRO Rundvik 

Karin Berglund, PRO Rundvik 

Thomas Dahlberg, PRO Nordmaling 

Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförbund 

Christina Eriksson, Nordmalings astma- och 

allergiförbund 

Ulla Holmberg, SRF 

Cecilia Berggren, Demensförbundet 

Andreas Witt, socialchef § 10 

Ingemar Sandström, förrättare borgerlig begravning 

§11 

Anneli Schroderus, begravningsentreprenör, § 11 

Lars-Erik ”Larsa” Rännar, kyrkoherde, § 11 

Anna Hallgren, sekreterare 

 

Utses att justera: Wanja Vestberg (PRO Rundvik) och Gun Eriand 

(Nordmalings astma- och allergiförening) 

 

 

Justeringens tid och plats: Oasen, fredagen den 6 november kl. 11:30 

 

Underskrifter: §§ 8-14 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

Ulla Rosenberg Helmersson (L) 

 

 

Justerande ______________________________________ 

Wanja Vestberg, PRO Rundvik 

  

______________________________________ 

Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening 
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§ 8 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg; 

 

Gunnel Sundqvist (s) anmäler en övrig fråga (se § 13) 

 

________ 
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§ 9 Val av justerare och tid för justering 
 

Två (2) justerare jämte ordförande ska utses för justering av dagens protokoll. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Wanja Vestlund (PRO Rundvik) och Gun Eirand (Nordmalings astma- och 

allergiförening) utses justera dagens protokoll jämte ordförande fredagen den 6 november 

kl. 11.30 på Oasen.  

 

________ 
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§ 10 Information – presentation av Nordmalings kommuns 

nya socialchef 
 

Sammanfattning av ärendet 

Andreas Witt, ny socialchef i Nordmalings kommun sedan 1 september 2020, presenterar 

sig för Tillgänglighetsrådet. 

Andreas berättar om sig själv, sina tidigare uppdrag och erfarenheter. Han har arbetat i 

olika kommuner i södra Sverige med olika uppdrag samt också varit anställd statligt vid 

Arbetsförmedlingen. Andreas har 17 års erfarenhet av personalansvar. Andreas berättar 

om det uppdrag och utmaning som han står inför som socialchef i Nordmalings kommun. 

Utmaningarna är bland annat; översyn av platser inom särskilt boende, införandet av 

heltid som norm med mer optimerad bemanning, minska kostnader inom individ- och 

familjeomsorg gällande barn unga samt inom LSS.  

Andreas vill gärna framöver samarbeta med Tillgänglighetsrådet. Andreas har som mål 

att involvera Tillgänglighetsrådet genom remisser innan beslut fattas i utskott och 

Kommunstyrelse för att ta tillvara Tillgänglighetsrådets och Folkhälsorådets samlade 

kompetens. 

Tillgänglighetsrådets ledamöter gavs också tillfälle att ställa frågor till Andreas.  

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 11 Information – ”Begravningen – det sista 

avskedet” 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillgänglighetsrådet informeras av Lars-Erik ”Larsa” Rännar (kyrkoherde Nordmalings 

kommun), Ingemar Sandström (borgerlig begravningsförrättare) och Anneli Schroderus 

(begravningsentreprenör) om begravningen utifrån sina respektive ansvarsområden. 

Anneli Schroderus presenterar sig för Tillgänglighetsrådet och informerar om sin roll som 

begravningsentreprenör på Nordmalings begravningsbyrå. Anneli informerar om vita 

arkivet, ett sätt för anhöriga att få vägledning hur den avlidne önskar att ceremonin ska 

utformas. Begravningsbyrån hjälper till med det mesta som hör begravningen till; 

ceremonin, kontaktar pastoratet, hämtar och kontaktar sjukhus, arbetar mot Skatteverket, 

har samarbete med familjejuristen, gravstenar samt kistor. Nordmalings begravningsbyrå 

är ett kooperativ med två begravningsrådgivare. Begravningsbyrån hyr lokal i Blomboden 

dit besökare är välkomna. 

Ingemar Sandström informerar om borgerlig begravning. Han har förrättat begravningar i 

ca 10 år. Det finns inga lagar eller regler som styr hur en borgerlig begravning ska eller 

bör gå till. Vem som helst får förrätta ceremonin. Uppdraget får Ingemar oftast från 

begravningsbyrå eller anhörig. Ingemar går igenom hur processen inför begravningen ser 

ut, om utmaningar som borgerlig officiant och kostnader för borgerlig begravning för 

officiantens roll samt ger information om vad ceremonin kan innehålla trots att det är helt 

fritt att själv bestämma innehållet. Ingemar påtalade vikten av att tydliggöra sin sista vilja 

genom t.ex. Vita Arkivet. 

Lars-Erik ”Larsa” Rännar, kyrkoherde Nordmalings församling, informerar om 

begravningsgudstjänster. Svenska kyrkan skiljer mellan de som är medlemmar i Svenska 

kyrkan och de som inte är det när en kyrklig begravning önskas. Men inte själva 

gravsättningen, det är ett statligt uppdrag. Larsa beskriver de olika ansvaren gällande 

begravningar, kyrkogårdar osv. Begravningsceremonin har genomgått en revidering 

genom åren. 2017 infördes en ny kyrkohandbok (gudstjänstordning). Det finns moment i 

begravningsgudstjänsten som måste användas som handboken anger. Det finns ändå stor 

möjlighet att forma begravningsgudstjänsten som man önskar tillsammans med prästen. 

Musiken kan väljas helt fritt.   

Tillgänglighetsrådets ledamöter gavs möjlighet att ställa frågor till Anneli, Lar-Erik och 

Ingemar utifrån deras respektive områden.   

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 12 Sammanträdesplan 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar 

hänsyn till Regionfullmäktiges-, Primärkommunala beredningens-, Beredningen för 

regional utvecklings-, Beredningen för social välfärd och hälsas-, samråd vård och 

omsorgs samt Utskottet för funktionshinder och samverkans, Hälso- och 

sjukvårdsnämndens, Kommunchefsberedningens tider samt de datum som Nordmalings 

kommuns skolor har lovdagar (med undantag för måndagen v. 44 Höstlovet). Detta för att 

underlätta deltagandet för politiker och tjänstepersoner. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag – Sammanträdesplan 2021 för Tillgänglighetsrådet 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 
Sammanträdesplan 2021 för Tillgänglighetsrådet antas med undantag på den 13 maj som 

är en röd dag 2021. Nytt datum för det sammanträdet meddelas på Tillgänglighetsrådets 

sammanträde den 24 november 2020 (se § 14). 

 

________ 
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§ 13 Övriga frågor 
 

Gunnel Sundqvist (s) ställer en fråga om övergångsstället mellan Cirkel K och 

Resecentrum som tidigare varit uppe för diskussion i Tillgänglighetsrådet. Gunnel har 

även lämnat in ett medborgarförslag gällande övergångsstället och undrar hur 

handläggningen av det ärendet ser ut. Ordförande Ulla Rosenberg Helmerson (L) tar 

frågan med kommunsekreterare. 

 

_________ 
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§ 14 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

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

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådets nästa sammanträde sker den 24 november klockan 13:00 på Oasen. 

Information om hemsjukvård och trygghetslarm efterfrågas samt information om 

parkeringstillstånd för handikappade och parkeringsavgifter.  

 

________ 

 

 

 

 

 


