
 

Tillgänglighetsrådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

Sida 
1(11) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Oasen, Nordmaling 13:00-15:20 

  

Beslutande: Ulla Rosenberg Helmersson (L), ordförande 

Gunnel Sundqvist (s) 

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

Göran Sahlén (c) 

 

Övriga deltagare: Anneli Öhgren (s), ej tjänstgörande ersättare 

Stig Öhgren, Reumatikerförbundet 

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 

Emma Ahlfeldt, administratör samhällsbyggnad § 3 

Torsten Lindqvist, samhällsbyggnadschef § 4 

Harriet Åström, distriktsjuksköterska § 5 

Britt-Mari Eriksson, verksamhetsplanerare § 6 

Andreas Witt, socialchef § 7 

Anna Hallgren, sekreterare 

 

 

Utses att justera: Wanja Vestlund, PRO Rundvik 

 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret onsdag den 29 september kl. 14:00 

 

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, utses justera dagens protokoll jämte ordförande onsdagen 

den 29 september kl. 14:00 på kommunkontoret.  

 

_________ 
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§ 3 Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillgänglighetsrådet informeras om reglerna och bestämmelserna runt 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Administratör Emma Ahlfeldt berättar hur 

ansökningsförfarandet ser ut. Den sökande fyller i en ansökan (antingen i e-

tjänster eller via pappersblanketten som finns att hämta i kommunhusets reception 

eller ringa till Emma Ahlfeldt via växeln, 0930-140 00, för att få blanketten postad 

direkt hem). Den sökande ska bifoga ett läkarintyg med ansökan samt ett 

fotografi. Beviljas parkeringstillståndet gäller det allt från 6 månader upp till 5 år 

beroende på hur bestående skada man har, det är individuell bedömning. 

Tillståndet gäller inte synskadade.  

Tillgänglighetsrådet gavs möjlighet att ställa frågor till Emma Ahlfeldt om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingar. 

 

________ 
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§ 4 Information om nya parkeringsregler 
 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschef, Torsten Lindqvist, informerar Tillgänglighetsrådet kring 

de nya parkeringsreglerna som gäller inom Nordmalings kommuns tätort. 

Bakgrunden till beslutet är att reglerna inte följs gällande parkering i tätorten samt 

situationen gällande parkeringar runt Artediskolan. Nordmalings kommun har 

utifrån detta, tillsammans med Vännäs kommun, infört parkeringsövervakning. 

Parkeringsövervakningen innefattar trafikfarlig parkering och parkering mot 

färdriktning. Det kommer införas dygnsparkering på kommunens 

parkeringsplatser med p-skiva och det kommer införas lokala trafikföreskrifter 

som täcker ett delområde inom Nordmalings kommuns tätort där det beskrivs hur 

parkering får ske. Idag bötfälls redan trafikfarliga parkeringar. Andra 

felparkeringar kommer, enligt samhällsbyggnadschef Torsten Lindqvist, under en 

övergångsperiod meddelas med lapp men kommer senare bötfällas. P-skivor 

kommer inom en snar framtid finnas att kostnadsfritt hämta i kommunens 

reception (kl. 08:00-12:00). Torsten Lindqvist informerar om att med införandet 

av parkeringsböter kommer det gå lättare för kommunen att flytta övergivna bilar. 

Idag är det en lång process för att kommunen hantera problematiken med detta. 

Information till allmänheten rörande parkeringsreglerna kommer annonseras i 

Annonsbladet under hösten. 

Kommunfullmäktige kommer senare ta beslut rörande parkeringssituationen vid 

Resecentrum. Där är tanken att en betalfunktion ska införas och parkeringarna ses 

över. 

Tillgänglighetsrådets ledamöter gavs möjlighet att ställa frågor till Torsten 

Lindqvist rörande parkeringsfrågor. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 5 Information om hemsjukvård 
 

Sammanfattning av ärendet 

Harriet Åström, distriktsjuksköterska, informerar Tillgänglighetsrådet kring hur 

hemsjukvården i Nordmalings kommun fungerar. Hemsjukvården startade 2014 i 

Nordmalings kommun. Hemsjukvården består idag av fyra sjuksköterskor och en 

undersköterska som hjälper med provtagning och omläggning. Hemsjukvården 

arbetar mot kommunens hemtjänst och mot Alevas hemtjänst (lagen om valfrihet) 

men man kan ha hemsjukvård även om man inte har hemtjänst. Harriet Åström 

berättar att det är en läkare som bedömer om man har rätt till eller behov av 

hemsjukvård. Hemsjukvårdens insatser kan bland annat bestå av att ge medicin, 

omläggning osv.  

Anhöriga som anser att det inte fungerar hemma för en person kan kontakta 

hälsocentralen, som i sin tur ger uppdrag till hemsjukvården att göra ett 

bedömningsbesök utifrån en checklista. Checklistan används sedan som grund för 

en läkares bedömning om personen bör ha hemsjukvård eller inte.  

Tillgänglighetsrådets ledamöter gavs möjlighet att ställa frågor till Harriet Åström 

om hemsjukvård.  

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 6 Information om trygghetslarm 
 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanerare inom sektor omsorg, Britt-Mari Eriksson, informerar 

Tillgänglighetsrådet kring hur trygghetslarmet inom Nordmalings kommun 

fungerar. Tidigare under året rapporterades det i media att det i andra kommuner i 

Sverige har förekommit problem med störningar gällande trygghetslarm. 

Nordmalings kommun använder Örnsköldsviks kommuns larmoperatör (KAC) 

och det har inte förekommit några störningar i Nordmalings kommun gällande 

trygghetslarm. De larm som Nordmalings kommun erbjuder via KAC efter 

biståndsbedömning är; digitala larm och trygghetskameror för tillsyn under natt.   

Tillgänglighetsrådets ledamöter gavs möjlighet att ställa frågor till Britt-Mari 

Eriksson gällande trygghetslarmet. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 7 Information om beviljade statsbidrag inom sektor 

omsorg 
 

Sammanfattning av ärendet 

Andreas Witt, socialchef, informerar om de insatser som genomförts och kommer 

genomföras för de statsbidrag som sektor omsorg beviljats från Socialstyrelsen 

gällande äldreomsorgslyftet samt statsbidraget för att motverka äldres ensamhet.  

Gällande statsbidraget för äldreomsorgslyftet utlyser Socialstyrelsen pengar för 

kommuner att söka för att öka kompetensen inom äldreomsorgen. Nordmalings 

kommun har sökt och fått beviljat totalt 3,2 miljoner för att öka kompetensen 

bland personalen inom äldreomsorgen. Det är riktat till vårdbiträden som vill 

utbilda sig till undersköterskor och undersköterskor som vill vidareutbilda sig. Det 

var 8 medarbetare som i våras valde att vidareutbilda sig till undersköterska samt 

6 medarbetare som i höst utbildar sig till undersköterska. Det är även en 

undersköterska som nu vidareutbildar sig i en specialistutbildning. Socialchef 

Andreas Witt berättar att det är för få som vill utbilda sig vilket innebär att delar 

av statsbidraget kommer behöva lämnas tillbaka. Denna satsning tar inte slut i år 

utan detta fortsätter över de närmsta åren så Andreas Witt hoppas på att kunna 

locka andra att göra detta genom att lyfta goda exempel.  

Gällande statsbidraget för att lindra ensamheten bland äldre med demenssjukdom 

så är det ett riktat statsbidrag för att öka bemanningen. I Nordmaling har man gjort 

en utökning av personal nattetid på demensavdelningen (med en extra heltid).  

Tillgänglighetsrådets ledamöter gavs möjlighet att ställa frågor till Andreas Witt 

om statsbidragen men också om omorganisationen av äldreomsorgen som nu är 

aktuell. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 8 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor anmäls till dagens sammanträde. 

 

________ 
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§ 9 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

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

år. Tillgänglighetsrådets nästa sammanträde sker enligt sammanträdesplanen den 

24 november klockan 13:00.  

 

_______ 

 

 

 

 

 


