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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Oasen, Nordmaling 13:00-16:00 

  

Beslutande: Ulla Rosenberg Helmersson (L), ordförande 

Ingalill Jonsson (m), tjänstgörande ersättare för Klas-

Göran Sahlén (c) 

Annelie Kousmanen (s) tjänstgörande ersättare för 

Gunnel Sundqvist (s) 

 

Övriga deltagare: Stig Öghren, Reumatikerförbundet 

Isabelle Stavrum, Reumatikerförbundet 

Ulla Ersholt, SPF Kedjan  

Thomas Dahlberg, PRO Nordmaling 

Wanja Vestlund, PRO Rundvik 

Karin Berglund, PRO Rundvik 

Karl-Eric Zetterqvist, HRF 

Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförbund 

Christina Eriksson, Nordmalings astma- och 

allergiförbund 

Elsa Eriksson, SRF 

Aina Birgersson, SRF 

XXX, Reseservice § 16 

XXX, Eco taxi § 16 

XXX, Eco taxi § 16 

XXX, sjuksköterska § 17 

Bertil Löweneke (m), ordförande 

demokratiberedningen § 19 

Lillemor Berggren, Kultur för seniorer § 20 

Eleanor Bodel, Kultur för seniorer § 20  

 

Utses att justera: Thomas Dahlberg (PRO Nordmaling), Karl-Eric 

Zetterqvist (HRF) 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret måndagen den 10 juni kl. 10:00 

 

Underskrifter: §§ 13-22 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

Ordförande ______________________________________ 

Ulla Rosenberg Helmersson (L) 

 

Justerande ______________________________________ 

Thomas Dahlberg, PRO Nordmaling 

  

______________________________________ 

Karl-Eric Zetterqvist, HRF 
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§ 13 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar; 

§ 18 Information om Folkhälsorådet utgår från föredragningslistan. Ordförande 

Ulla Rosenberg Helmersson informerar om att Folkhälsorådets ordförande, 

Monica Samuelsson (m), kommer och informerar om Folkhälsorådet första 

sammanträdet till hösten istället. 

 

_________ 
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§ 14 Val av justerare och tid för justering 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Thomas Dahlberg, PRO Nordmaling, och Karl-Eric Zetterqvist, HRF, utses 

justera dagens protokoll jämte ordförande måndagen den 10 juni kl. 10.00 på 

kommunkontoret.  

 

_________ 
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§ 15 Återkoppling angående trafiksituationen i Nyåker 
 

Under Tillgänglighetsrådets förra sammanträde informerade Polisen om 

hastighetskontroller. Under dagens sammanträde informerar ordförande Ulla 

Rosenberg Helmersson om den återkoppling kring trafiksituationen i Nyåker som 

Polisen gett. Fartkameror finns vanligtvis på vägar där hastighetsbegränsningen är 

70-90 km/h och där minst 600 fordon passerar per dygn, Nyåker har för lite trafik 

för att det ska bli aktuellt. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 16 Information från Björkstaden taxi och Reseservice 
 

Företrädare för Reseservice inom Region Västerbotten (tidigare Landstinget) 

informerar om Reseservice verksamhet, sjukresor, färdtjänst samt om 

upphandlingen och vad de har att förhålla sig till i upphandlingsförfarandet. På 

Reseservice arbetar 20 medarbetare som är fördelat på tre orter; Umeå, Skellefteå 

och Lycksele. Reseservice uppdrag är att sköta regionens sjukresor, de är 

beställningscentrum i sex kommuner i länet för färdtjänst och riksfärdtjänst samt 

bokning av ledsagning. Under ett år hanterar de ungefär 200 000 beställningar. 

Där det är möjligt försöker de samordna resor så mycket resor som bara går. 

När det gäller upphandling av trafikavtalen måste Reseservice förhålla sig till 

Lagen om offentlig upphandling (LOU). Avtalen de upphandlar om är på max 4 år 

och de upphandlar för hela Västerbottens län. I Nordmalings kommun är det 

Björkstadens taxi som vann upphandlingen om färdtjänst. 

Reseservice vill att eventuella problem under en resa ska anmälas så att den kan 

utredas.  

Företrädarna för Björkstaden taxi informerar om hur säkerhetsutbildningen ser ut 

för taxichaufförerna på Björkstaden taxi. Även Björkstaden taxi vill få in 

anmälningar om avvikelser så att de kan utreda och förbättra servicen för 

kunderna.   

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 17 Information om palliativ vård 
 

XXX, specialist sjuksköterska, arbetar på palliativa konsultteamet i Umeå. Teamet 

arbetar med rådgivning och utbildning i palliativa frågor till kommuners vård- och 

omsorgsverksamheter samt anhöriga. Det palliativa hemsjukvårdsteamet består av 

läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Vidare informeras 

rådet om olika definitioner av palliativ vård. Palliativ vård står för lindrande 

åtgärder som bör ges när sjukdom och behandling inte längre är kurativ. WHO 

beskriver palliativ vård som; Symtomlindring, närståendestöd, kommunikation 

och teamarbete.  

Det palliativa Konsultteamet har, för någon månad sen, utbildat undersköterskor 

på boendeenheter och hemtjänst här i Nordmalings kommun.  

Tillgänglighetsrådet fick prova ”dö-bra”-kortleken som är ett kortspel som 

utvecklats av forskare i USA men som översatts till svenska förhållanden av en 

svensk forskargrupp. Kortspelet går ut på att starta diskussioner om vad som är 

viktigt i livets slutskede 

Tillgänglighetsrådet gavs också möjlighet att ställa frågor kring palliativ vård.  

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 18 Information om Folkhälsorådet 
 

Punkten utgår från föredragningslistan, se § 13.  

 

_________ 
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§ 19 Information från Demokratiberedningen angående 

medborgardialog i oktober 2019 
 

Demokratiberedningens ordförande, Bertil Löweneke (m), informerar om den 

medborgardialog som demokratiberedningen ska anordna den 7 oktober 2019. 

Temat för medborgardialogen är seniorers roll i demokratin. 

Demokratiberedningen vill uppmana intresseorganisationer och medborgare att 

komma med förslag på innehåll som rör temat, förslag på föreläsare samt 

moderator. Ett utskick delades ut med information kring den planerade 

medborgardialogen samt instruktioner för hur förslag på innehåll ska skickas in. 

Tillgänglighetsrådet gavs också tillfälle att ställa frågor till 

demokratiberedningens ordförande angående medborgardialogen samt 

demokratiberedningens roll. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

__________ 

  



 

Tillgänglighetsrådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-03 

Sida 
10(12) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 20 Information om volontärarbetet på Strandholmen 
 

Lillemor Berggren informerar om volontärarbetet Kultur för seniorer och Kultur 

för Hälsa. Lillemor har tidigare arbetat 44 år på Strandholmen och är idag avlönad 

en arbetsdag i veckan för att arbeta med kultur för seniorer. De arbetar mot alla 

studieförbund, mot kyrkor, sponsorer, boendeenheter, media, byaföreningar, 

volontärer, kultur- och fritid (Nordmalings kommun), integration (Nordmalings 

kommun), privatpersoner, skolor och förskolor samt pensionärsföreningar. 

Tillgänglighetsrådet visades bilder på de aktiviteter som anordnats på 

Strandholmen och Tallbacken. Det har bland annat varit sång och musik, 

förskolan Tulpanens barn gick som Påskkärringar, filmvisningar, körer i Sommar 

i gemenskap, modevisningar, volontärträff, musikstund samt pyssel på 

avdelningarna. 

Tanken med Kultur för seniorer och Kultur för hälsa är att aktivera de boende med 

stora eller små aktiviteter. Aktiviteterna är inte bara för de seniorer som bor på 

boendeenheter utan för alla seniorer i Nordmalings kommun.  

Förra året (2018) anordnades det 321 aktiviteter för seniorer. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

_________ 

  



 

Tillgänglighetsrådet 

 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-06-03 

Sida 
11(12) 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 21 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor anmäldes under dagens sammanträde.  

 

_________ 
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§ 22 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

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

år.  

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådets nästa sammanträde är den 9 september klockan 13:00 på 

Oasen. 

 

_________ 

 

 

 

 

 


