
 

Tillgänglighetsrådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-13 

Sida 
1(12) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Oasen, Nordmaling 13:00-14:40 

  

Beslutande: Ulla Rosenberg Helmersson (L), ordförande 

Monica Samuelsson (m), tjänstgörande ersättare för Klas-

Göran Sahlén (c) 

Gunnel Sundqvist (s) 

 

 

Övriga deltagare: Maj-Britt Brusén (kd), ej tjänstgörande ersättare 

Annelie Öhgren (s), ej tjänstgörande ersättare 

Stig Öghren, Reumatikerförbundet 

Ulla Ersholt, SPF Kedjan 

Kerstin Hörnqvist, PRO Nordmaling 

Mats Lagunoff, PRO Nordmaling 

Wanja Vestlund, PRO Rundvik 

Karin Berglund, PRO Rundvik 

Karl-Eric Zetterqvist, HRF 

Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförbund 

Kristina Dahlgren Eriksson, Nordmalings astma- och 

allergiförbund 

Ulla Holmberg, SRF 

Cecilia Berggren, Demensförbundet 

Emilia Wiknér, enhetschef äldreomsorgen, § 12 

Frida Nilsson, VD Aleva omsorg, § 14 

Anna Hallgren, sekreterare 

 

 

 

Utses att justera: Mats Lagunoff, PRO Nordmaling 

 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret måndag den 17 oktober kl. 15:00. 

 

Underskrifter: §§ 10-18 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

Ulla Rosenberg Helmersson (L) 

 

 

Justerare ______________________________________ 

Mats Lagunoff, PRO Nordmaling 
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§ 10 Fastställande av föredragningslistan 
 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar; 

Ärende § 13 utgår från dagens sammanträde. 

Tillägg av ärende § 17 Sammanträdesplan 2023. 

Gunnel Sundqvist (s) anmäler en övrig fråga, se § 18. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Fastställa föredragningslistan med ändringar och tillägg enligt ovan. 

 

_________ 
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§ 11 Val av justerare och tid för justering 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Mats Lagunoff, PRO Nordmaling, utses justera dagens protokoll jämte ordförande 

måndag den 17 oktober kl. 15.00 på kommunkontoret.  

 

_________ 
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§ 12 Information om nuläge rekrytering av ny fotvårdare 
 

Sammanfattning av ärendet 

Emilia Wiknér, enhetschef inom särskilt boende, informerar Tillgänglighetsrådet 

kring nuläge gällande rekrytering av ny fotvårdare i kommunen. 

Tidigare fotvårdaren har gått i pension. Rekryteringen av ny fotvårdare påbörjades 

innan sommaren med många sökande men den som erbjöds tjänsten tackade nej. 

Ny rekrytering är påbörjad igen.  

För att möta upp behovet som finns idag är den pensionerade fotvårdaren på plats 

en dag i veckan och arbetar. Under den dagen prioriteras de som bor på särskilt 

boende.  

 

Tillgänglighetsrådet beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 13 Information från biståndshandläggare om 

biståndsbedömning matlådor samt skillnad färdtjänst och 

sjukresor 
 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. Rikard Norlund, gruppledare för 

biståndshandläggning, bjuds in till nästa sammanträde istället. 

 

_________ 
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§ 14 Information om Aleva omsorg 
 

Sammanfattning av ärendet 

Frida Nilsson, VD Aleva omsorg, informerar om Aleva omsorg. Aleva omsorg 

bedriver hemtjänst inom ramen för lagen om valfrihet (LOV) i Nordmalings 

kommun. 

Aleva omsorg startade 2013 av Frida Nilsson och hennes sambo. Bolaget startade 

småskaligt i Umeå kommun. Syftet var att ändra fokus; Aleva kommer från att 

leva. Frida Nilsson berättar att fokus ska vara att leva, att se individen och utgå 

från vad individen har för behov. Bolaget har sedan 2013 vuxit och sedan 2016 

finns de i Nordmaling. Anledningen till att bolaget expanderade till Nordmaling 

var att det ringde och efterfrågades att få jobba med Aleva i Nordmaling. 

Verksamheten består av hemtjänst med de insatser som man beviljas av från 

Nordmalings kommun. Aleva kan också anlitas för hemnära tjänster (via RUT-

avdrag) som går utanför beslut om hemtjänstinsatser, det kan exempelvis vara 

städ, gräsklippning osv.   

Rådet gavs möjlighet att ställa frågor till Frida Nilsson om Aleva och LOV. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 15 Skriftlig information gällande nuläge Folktandvård i 

Nordmalings kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens möte får rådet skriftlig information från Region Västerbotten 

gällande nuläge för Folktandvården i Nordmalings kommun. Folktandvården i 

Nordmalings kommun har sedan en tid tillbaka varit stängd i kommunen. 

Anna Cahier, verksamhetschef för Folktandvården Syd, skrev den 18 september 

2022, följande information till Tillgänglighetsrådet; 

Regionen och kommunen för en dialog gällande alternativa lokaler för 

Folktandvården i Nordmaling. Den akuta situationen är löst men ännu finns ingen 

långsiktig lösning på plats. Den provisoriska lösningen är en mobil 

tandläkarutrustning som är placerad i Strandbackens lokaler. Från och med den 19 

september 2022 kommer det att finnas tandläkare stationerade i Nordmaling. 

Eftersom det inledningsvis bara är en behandlingsstol så prioriteras barn och de 

äldre sjuka som omfattas av sjukvårdstaxan. I mån av tid tar man emot akuta 

patienter men vuxna kommer även hänvisas till Tandakuten i Umeå. Arbetet med 

lokalfrågan är intensivt och det sker regelbundna avstämningar. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 16 Skriftlig information gällande nuläge syn- och 

hörselombud i Nordmalings kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde delges rådet skriftlig information från tillförordnad 

kommunchef, Jonas Wallin, gällande nuläge för syn- och hörselombud i 

Nordmalings kommun.  

Nedan följer Jonas Wallins skriftliga information i frågan; 

Uppdraget som syn- och hörselombud är för närvarande vakant efter att före detta 

innehavare av uppdraget gått i pension. En ersättare till uppdraget har under en tid 

ej prioriterats varför ärendet bland annat aktualiserats som en motion. 

Eftersom frågan aktualiserats så kommer en utredning kring hur kommunen 

tänker kring syn- och hörselombud påbörjas. Utredningen bör klargöra behov och 

efterfrågan samt till vilken omfattning tjänsten ska ha. Omfattningen på tjänsten 

klargör vilken finansiering som krävs samt hur finansiering ska ske. Tidigare har 

tjänsten legat under gemensam service men eftersom gemensam service främst 

ansvarar för kommunens stödfunktioner bör ett mer passande ansvarsområde 

klargöras. 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 17 Sammanträdesplan 2023 
 

Sammanfattning av ärendet 

En ny sammanträdesplan för Tillgänglighetsrådets sammanträden under 2023 

behöver fastställas. Planen kan under kommande år komma att revideras vid 

behov. Sekreterare kommer i så fall underrätta rådets ledamöter om detta. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Godkänna förslag på sammanträdesplan för Tillgänglighetsrådets sammanträden 

för 2023. 

 

_________ 
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§ 18 Övriga frågor 
 

Följande fråga anmäls under dagens sammanträde; 

Gunnel Sundqvist (s) anmäler en övrig fråga som hon vid tidigare sammanträde 

anmält gällande tiderna för tåg och buss som inte stämmer överens. Gunnel 

efterfrågar vad som hänt i ärendet sedan dess. Frågan rörande buss- och tågtiderna 

har skickats vidare till Länstrafikens trafiksamordnare och sekreterare inväntar 

svar från dem. 

Under punkten övriga frågor uppkommer frågan kring hur rådet ska kunna 

kommunicera med kommunen och när och hur man kan förväntas få svar. 

Ordförande Ulla Rosenberg Helmersson (L) tar på sig att ta kontakt med 

företrädare för Nordmalings kommun och lyfta frågan. 

Rådet diskuterar tillgänglighetsrådets sammansättning och undrar om det finns 

behov av att utvärdera rådets arbete. Tillgänglighetsrådets ledamöter anser att det 

är ett problem att ansvariga tjänstepersoner inte medverkar på möten. När rådet 

var ett kommunalt pensionärsråd medverkade en ledamot från dåvarande 

socialnämnd och det uppskattades.  

 

_________ 
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§ 19 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

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

år.  

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådets nästa sammanträde sker under december 2022. På grund av 

ny mandatperiod håller ordförande och rådets sekreterare rådet informerat om nytt 

datum för det sista sammanträdet för tillgänglighetsrådet 2022. Information och 

kallelse skickas via post till rådets ledamöter. 

 

_______ 

 

 

 

 

 


