
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Rådet för funktionshinder- 
 frågor  

  2013-02-18  Blad 1 (10) 

 
Plats och tid  Almen, kommunkontret Strömsund, kl 09.00 - 12.10 
 
Beslutande  Susanne Hansson (s), ordförande 
  Jan-Olof Olofsson (m) 
  Inger Gidlöf (SRF) 
  Inez Krånglin (DHR) 
  Inger Larsson (FUB) 
  Berit Berg (R) 
  Karl-Anders Lindberg (HRF) 
  Gun Påhlsson (FHL) 

Tommy Jonasson (RBU 
      
      
 
 

Övriga  Karl Wernersson (FHL), ej tjg ersättare 
närvarande  Helen Löfgren-Larsson, teknik- och serviceförvaltningen 

Annika Berglund, miljö- och byggavdelningen 
Wiveca Kjellgren, vård- och socialförvaltningen 
Stig Willman, sekreterare 

        
        

      
      
      
      
      
      
 

 
     
Utses att justera  Berit Berg 
 
Justeringens        
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  1-9 

  Stig Willman 
 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Susanne Hansson 
 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Berit Berg 
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Justering (sign) 
 

§ 1 
 
Dagens sammanträde 

Ordföranden öppnar dagens sammanträde och hälsar de närvarande väl-
komna.  
 
Berit Berg utses att justera protokollet. 
 
_____  
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§ 2 
 
Protokoll från sammanträdet den 3 december 2012 

Ordföranden ger en kort återkoppling till protokollet. Kontakter har där-
efter tagits med köpmannaföreningen som nu lovat att komma med en 
inbjudan till samråd om tillgänglighetsfrågor. 
 
Beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 
 
_____  
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§ 3 
 
Sammanträdestider för referensgruppen 

Ordföranden föreslår följande dagar tider och plats: 
 
De öppna referensgruppsmötena hålls för resterande tid av år 2013, 22 
april, 12 september och 25 november. Mötena ska hållas på Folkets Hus i 
Strömsund och börja kl 18.00 respektive dag. 
 
Beslut 

Enligt ordförandens förslag. 
 
_____  
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§ 4 
 
Tillgänglighetskonferens i Östersund 

Den 21 mars anordnas en tillgänglighetskonferens i Östersund. Deltagan-
det är kostnadsfritt.  
 
Tommy Jonasson och Karl Wernersson anmäler nu intresse av att delta. 
 
_____  
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§ 5 
 
Renhållningsordning och avfallsplan 

Handlingar i ärende har tidigare skickats ut. 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Annika Berglund och AVA-chef Helen 
Löfgren-Larsson lämnar muntlig information under dagens sammanträde. 
Skriftlig sammanfattning: se bilaga 
 
_____  
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Ny renhållningsordning 
Miljöbalken (1998:808) 15 kap 11 §: 
För varje kommun skall det finnas en renhållnings-
ordning som skall innehålla de föreskrifter om 
hantering av avfall som gäller för kommunen och 
en avfallsplan. I renhållningsordningen skall 
sådana förutsättningar anges som avses i 8 § 
tredje stycket (själv ta hand om avfall).  
 

Avfallsplanen skall innehålla uppgifter om avfall 
inom kommunen och om kommunens åtgärder för 
att minska avfallets mängd och farlighet. 
 
Regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om 
avfallsplanens innehåll. 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förslag till ny renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan har utarbetats av Teknik- och serviceförvaltningen i samarbete med Miljö- och byggavdelningen. Förslaget har varit ute på remiss och utställning och ett yttrande från Länsstyrelsen har inkommit. Några ändringar sedan förra förslaget togs upp i KS au är gjorda, bl a några sakfel men även själva uppställningen är omgjord.Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan ska finnas i varje kommun enligt Miljöbalken. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 
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Avfallsplanens syfte 

• Att minska avfallets mängd och farlighet 
– Att öka återanvändning av kasserade 

föremål 
– Att öka återvinningen av material och 

näringsämnen 
 

• Att vara ett verktyg i arbetet för att 
uppfylla nationella och regionala 
miljömål 
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Avfallstrappan 
Källa: Gästrike Återvinnare 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Avfallstrappan anger i vilken ordning olika metoder att behandla avfall bör användasMinimera: Det man inte skaffar behöver man inte slänga! Mängden avfall minimeras genom att producenter använder så effektiva produktionsmetorder som möjligt. Utöver det kan konsumtionsmönster förändras.Återanvändning: Det som är skräp för en är ett fynd för en annan. Allt avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas. Detta är en hanteringsform som idag främst sköts av ideella verksamheter som ex. Röda Korset.Återvinna material: Det som man återvinner behöver man inte utvinna. Genom att återvinna befintligt material kan råvaruproduktionen (t ex i skogen eller i gruvan) minska vilket sparar stora resurser. Här kommer också producentansvaret in, de får själva ansvara för sitt avfall.Energiutvinna: Energi kan inte förbrukas eller skapas, bara omvandlas. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i t ex fjärrvärmeverk, som ger värme och el.Deponering: Det som ska ut ur kretsloppet ska in i deponin. Detta är sista steget, alltså det sämsta alternativet. Det avfall som hamnar här kan inte användas som en resurs.
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Hur ska avfallsplanen användas? 

• Gäller i 4 år 2013-2016 
 

• Ska följas upp varje år:  
– Åtgärder och uppföljning redovisas.  
– Åtgärdsprogram revideras. 
– Underlagsmaterial revideras 

 

• Översyn påbörjas ett år innan den slutar 
gälla 
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Hur är avfallsplanen uppbyggd? 
• Indelad i fyra områden 

– Hushållsavfall från hushåll och verksamheter 
– Verksamhetsavfall 
– Det kommunala renhållningsansvaret 
– Kommunala förvaltningar och bolag 

 

• För varje område finns: 
– Inriktningsmål 
– Mätbara mål 
– Åtgärder 
– Ansvar 
– Uppföljning 
– Miljöbedömning 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inriktningsmål: De lokala miljömålen är nedbrutna i specifika inriktningsmål för varje avsnitt. Genom arbetet med inriktningsmålen förväntas de lokala miljömålen att uppfyllas.Mätbara mål: De mätbara målen är satta för att redovisa hur långt man nått på vägen mot inriktningsmålen. De är anpassade efter vad som är möjligt med beaktande av dagens situation, framtidens möjligheter och förändringar. Även tidpunkt anges när målen ska vara uppfyllda.Åtgärder: Åtgärder som ska vidtas för att kunna uppnå de mätbara målen. Åtgärderna ska revideras årligen.Uppföljning av mätbara mål: Uppföljning sker årligen under april månad. Kommer bl a att bestå av plockanalyser, statistik över avfallsmängd, undersökningar om nöjdhet. Skulle uppföljningen visa att målen inte uppfylls får Kommunstyrelsen besluta om justeringar av målen efter samråd med arbetsgruppen för avfallsplanen.Ansvariga: De som är ansvariga för åtgärder och uppföljning.Miljöbedömning: Vi har integrerat miljöbedömningen direkt i planen. För varje åtgärd som tas upp i den lokala delen med mål och åtgärder finns bedömda miljökonsekvenser redovisade. Dagsläget har valts som nollalternativ i bedömningen.
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5.1.1 Farligt avfall i hushållsavfall  

Inriktningsmål  
a. Mängden farligt avfall i hushållssoporna 
ska minska.  
b. Mängden farligt avfall och 
läkemedelsrester som spolas ner i avloppet 
ska minska.  
 

Mätbart mål 2016  
Minst 90 % av både kvinnor och män i 
kommunen ska veta vad som är farligt avfall 
och var farligt avfall och läkemedelsrester 
ska lämnas.  
 
Åtgärder (revideras årligen)  
Information och kampanjer om farligt avfall 
och om vad som får spolas ner i avloppet 
riktade mot hushåll och verksamheter. 
Särskilda informationsinsatser ska göras i 
samarbete med förskolan och skolan.  

Uppföljning  
Årlig redovisning av:  
• Resultat av plockanalyser  
• Analyser av slam från kommunala      
reningsverk  
• Analyser av slam från slamlaguner  
 

Ansvarig för åtgärder och uppföljning  
Teknik- och serviceförvaltningen, Miljö- och 
byggavdelningen.  
 

Miljöbedömning  
Förbättrad service och ökad kunskapsnivå 
bör leda till ökad källsortering och därmed 
mindre mängd farligt avfall i kärlsoporna och 
i avloppet.  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inriktningsmål: De lokala miljömålen är nedbrutna i specifika inriktningsmål för varje avsnitt. Genom arbetet med inriktningsmålen förväntas de lokala miljömålen att uppfyllas.Mätbara mål: De mätbara målen är satta för att redovisa hur långt man nått på vägen mot inriktningsmålen. De är anpassade efter vad som är möjligt med beaktande av dagens situation, framtidens möjligheter och förändringar. Även tidpunkt anges när målen ska vara uppfyllda.Åtgärder: Åtgärder som ska vidtas för att kunna uppnå de mätbara målen. Åtgärderna ska revideras årligen.Uppföljning av mätbara mål: Uppföljning sker årligen under april månad. Kommer bl a att bestå av plockanalyser, statistik över avfallsmängd, undersökningar om nöjdhet. Skulle uppföljningen visa att målen inte uppfylls får Kommunstyrelsen besluta om justeringar av målen efter samråd med arbetsgruppen för avfallsplanen.Ansvariga: De som är ansvariga för åtgärder och uppföljning.Miljöbedömning: Vi har integrerat miljöbedömningen direkt i planen. För varje åtgärd som tas upp i den lokala delen med mål och åtgärder finns bedömda miljökonsekvenser redovisade. Dagsläget har valts som nollalternativ i bedömningen.
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Kommunala avfallsföreskrifter 
(Renhållningsföreskrifter) 

Förslaget är: 
• Anpassade till aktuell lagstiftning 
 

• Anpassade till hur kommunens 
renhållningsverksamhet ska bedrivas  

 

• Gäller i hela kommunen, även  
Härbergsdalen och Storjola  
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Viktigare ändringar 

• Grundavgift ska betalas av ägare till  
fastighet med funktionsduglig byggnad 
för boende eller annan verksamhet där 
hushållsavfall uppstår (6 § ).  

 
(Med hushållsavfall avses även grovavfall 

som uttjänta möbler och liknande). 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nu ska alla som har en fastighet som är beboelig betala grundavgift. Först om byggnaden är obeboelig kan dispens från grundavgiften sökas. Tidigare många fastighetsägare sökt dispens, trots att de använt fastigheten, vilket vi aldrig haft någon möjlighet att kontrollera. Det är mycket sällan det ALDRIG uppstår något hushållsavfall på en fastighet, även om den inte används särskilt ofta.
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Viktigare ändringar forts. 

• Tömning av slam sker med ett till fem 
års intervall enligt fastighetsägarens 
beställning (25 §).  

 

• Uppehåll i slamtömning på högst fem år 
medges efter anmälan från fastighets-
ägaren. Förlängning av uppehåll medges 
med högst fem år i taget (33 §). 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nu ska fastighetsägaren själv kunna bestämma hur ofta slambrunnen ska tömmas. Ansvaret ligger på fastighetsägaren att se till att ha en funderande slamanläggning. Men används den sällan, ska det utan att behöva ansöka om dispens, gå att bestämma att tömning ska ske mer sällan än vart annat år. 
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Viktigare ändringar forts. 

• Fastighetsägare som själv vill ta 
hand om sitt avfall ska anmäla det 
till miljö- och byggnämnden enligt 
reglerna i Avfallsförordningen.  
 

 Någon särskild dispens från de 
kommunala föreskrifterna behövs 
inte (30 §). 
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Ikraftträdande 

• Föreskrifterna träder i kraft 2013-04-01 
 

• Befintliga slamtömningsintervall gäller 
dock oförändrat under slamtömnings-
säsongen 2013. 

 

• Ändringar av slamtömningsintervall gäller 
fr.o.m. 1 november 2013 
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§ 6 
 
Inkomna synpunkter från e-panel om tillgänglighet 

Wiveca Kjellgren informerar. I denna omgång av e-panelen med ämnet till-
gänglighet i kommunen har totalt 54 personer svarat, 28 kvinnor och 26 
män. Frågor och svar redovisas i bilaga. 
 
En enkät från Handisam med olika frågor om tillgänglighet har ställts till 
kommunens enhetschefer. Av de 86 personer som erhållit enkäten har 54 
(68 %) svarat. En något låg svarsfrekvens. 
 
En skolenkät ska skickas ut till elever i grundskolor och gymnasium. 
 
_____  
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Sammanställning 
Översiktsplanens e-panel 

omgång 5, ämne tillgänglighet i kommunen 
 

 
 
 
 
 

Statistik 
Antal i e-panelen under perioden: 97 personer, 55 kvinnor, 42 män. 
Antal som svarat på denna omgång: 54 personer (56,2 %), varav 28 kvinnor och 26 
män. 
 
 
 
Ansvarig för sammanställning 
Camilla Hulkki 
 
Sammanställd 
2013-01-15 
 
 
 
 
 
 
 
 



För att få ut praktisk information ur svaren i denna sammanställning är de 
uppdelade efter ort. 
 
Könsuppdelning har inte gjorts per ort eftersom det för vissa orter är mycket få svar.  
 
 
Frågeställning 1: 
 
Vet du någon plats som har dålig tillgänglighet i kommunen? 
 
På vilket vis är tillgängligheten dålig? 
 
Vad bör förbättras på denna plats för att öka tillgängligheten? 
 
Antal svarande på denna fråga var 28 kvinnor och 26 män. 

 
Strömsund (15 svar) 
 
Trottoarer, affärer, fik, La Maré, Ö-bua, Helens Kläder, Elektra, Lilla butiken, 
Luggen, Grand Hotell, Handelsbanken, Swedbank, alla i Strömsund. 
Kommentarer: 
 

• Svårt att ta sig fram med rullstol eller rullator. För höga kanter, svårt att ta sig 
upp med rullstol eller rullator. 

• La Maré där det inte finns hiss och trappen är hemsk. Ö-bua, trapp till 
butiken, supertrång och luktar hemskt av olika dofter. Helens supertrångt 
mellan klädsnurror och hyllor. 

• Hiss, handikappramp och inte att det ska lukta så mycket. Större affärer. 
• Ramp och/eller större plats för möjlighet att gå med rullator eller skjutsas i 

rullstol. Fler avstickare så man tar sig upp eller ner. 
• Trappsteg. 
• Någon form av ramp vid entrén. 
• Trappor 
• Ramp eller en helt ny entré 
• Helens kläder kommer man inte in bland kläderna med en rullstol eller 

rullator, för trångt. Handelsbanken svårt att ta sig in, trångt. Swedbank har 
ingen dörröppnare. Ö-bua tar man sig inte in på alls med rullstol. 

• Automatiska dörröppnare, rullstolsramp (Ö-bua). Öka plats mellan 
klädhängare på Helens kläder. 

• Dubbla ytterdörrar på Handelsbanken, inga auto-öppnare. 
• Elektrisk öppnare borde finnas på Handelsbanken. 
 

Strömsunds hyresbostäders flerfamiljshus saknar hiss, oavsett om de finns i 
Hoting eller Gäddede, Gamla hyreshus, Kvarteret Granen, onödiga trappen vid 
Amaliagatan samt trappen närmast kommunhuset. 



Kommentarer: 
 

• Jag har problem med att gå i trappor på grund av sjukdom. 
• Kanske bygga hiss på utsidan av husen, så även vi som vill bo i lägenhet kan 

ta oss in. 
• Inga hissar och dåliga trappor. 
• Bygg hiss utanpå. 
• En helt onödig trapp som måste kosta massa pengar att underhålla. Jag menar 

trappen som går som ett Z. Onödig är den för att det går ju följa trottoaren för 
att komma in till Apoteket, Tandis och övriga lokaler. 

• På motsatta sidan Granen närmast kommunhuset. Trappen där har fel 
steghöjd ner till trottoaren sidan närmast Storgatan . Ett under att ingen har 
gjort sig illa där. Svårt att ändra dessa trappor. De borde aldrig ha byggts.  

 
 
Handikapp parkering vid Simonsons, Centrala delar (kring mataffärerna) 
 
Kommentarer: 
 

• Min sambo sitter i rullstol och det är han som kör, måste därför veta att han 
har nog med plats för att komma i och ur. Folk är lite dåliga emellanåt att 
respektera sådana p-platser, vi fick säga till en gång eftersom en bil parkerat 
vid sidan om fastän där inte ens var en p-ruta. 

• Hela denna parkering borde göras om, nu är där rena cirkusen ibland. Flytta 
handikappen så man slipper vara rädd för att bli påkörd när man ska plocka 
ur stolen. Nu bor vi i Skåne men är uppe ibland bara, det finns väl fler som 
skulle tycka det vore bra men lite ordning och reda på denna parkering. 

• Svårt att hitta lämpliga ställen att passera vägar på, trottoarer överallt. Att ta 
sig fram med rullstol är väldigt svårt, speciellt över Storgatan genom centrum. 

• Ta bort trottoarkanter på vissa ”lämpliga” ställen så att det är möjligt att korsa 
Storgatan utan att behöva gå långa omvägar. 

 
 
Sträckan Lövberga – Alanäset, Rondellen norr om bron, Busshållplatsen vid 
Strömbacka äldreboende 
Kommentarer: 
 

• Bussen Lövberga-Alanäset går bara en gång per vecka. 
• Det minsta man kan begära är en tur och retur per dag, lämpligen anpassad 

till folks behov av att ta sig till och från arbetet i Strömsund. 
• Det är dåligt skyltat för besökande som kommer utifrån och inte känner till 

vilka väderstreck de olika orterna ligger. 
• Skylten som visar vägen till Gäddede borde få större text eller belysning. 
• Busshållplatsen ska ha en tydlig tidtabell för när bussen stannar där. 

 
 
 



Dåligt skottade parkeringar, kring trappor och ingång på Storgatan 20. Oskottade 
cykelvägar exempelvis Bredgårdsområdet. Utfart från återvinningen vid Volvo 
mot Alanäsvägen. 
Kommentarer: 
 

• Svårt att ta sig fram om det har snöat. Svårt att se, dålig sikt. 
• Snöskottning i tid. Häck som skymmer. 

 
 
Tätorten, Vattudalstorget, Ströms Vattudal sjösidan   
 
Kommentarer: 
 

• Vinterväghållning för gående skulle jag vilja kalla för obefintlig! För personer 
med synsvårigheter är det svårt att kunna gå efter de oplogade/osandade 
trottoarer som finns och hur man utan broddar skall kunna gå i de backiga 
delarna av tätorten förstår jag ej? Biltrafiken in och ut på torget är ett problem 
för gående då det fattas utmärkt trottoar vid utfart mellan Konsum och 
Cigarraffären, och bilar får parkera lite hur som helst då detta tydligen är 
tillåtet. 

• Förbättra trottoarer och återställ de (av fjärrvärmeutbyggnaden) borttagna 
trottoarerna! Ploga och sanda för gående! Det bör räcka med två utfarter från 
torget! 

• Trafiksituationen på torget och strandlinjen längs sjösidan. 
• Bättre trafiksituation på torget. En användbar strandlinje för fika, sitta och 

njuta, lätt kunna gå längs hela strandlinjen etc.  
 

 

Hoting (3 svar) 
 
Biblioteket  
Kommentarer: 
 

• Trång ramp i snäv vinkel mot dörren, smal dörr, hög tröskel, trång passage in 
i lokalen, dåligt med utrymme inne i lokalen, mycket trånga toalettutrymmen. 

• Genomför flytten av biblioteket till gamla lågstadiet snarast och tänk på att 
anpassa så alla tar sig in. 

 
 
Rödluvans förskola, biblioteket, affärer och lokaler i allmänhet, kommunens 
lägenheter. 
Kommentarer: 
 

• Svårt eller omöjligt att ta sig in utan hjälp eller att ta sig in alls. Dörrar som 
hålls öppna så kort stund att varje försök att ta sig in innebär krasch med 
dörrar som slår igen utan rimlig möjlighet att hinna igenom. Då duger det inte 



att hävda att det är andras ansvar eller att alla regler och 
tidsrekommendationer följs. Går det inte för en snabb och skicklig förare att ta 
sig in, då är det inte godkänt. Hur går det för gamla, förståndshandikappade 
och allvarligt skadade då?  

• Det är mer eller mindre omöjligt för en rörelsehindrad att ta dig in i och 
därigenom hyra en lägenhet vilket då faktiskt innebär att kommunen kan 
förlora hela familjer. Försvinner flerbarnsfamiljer torde det ju innebära en hel 
del för framtiden och mindre samhällens överlevnad. 

• Planera för att det ska kunna gå att ta sig in på egen hand körandes en 
permobil. Låt rörelsehindrade provköra era tänkta lösningar, då får ni svart på 
vitt direkt vad som fungerar och inte och kan få feedback från personer som 
faktiskt är de som kan uttala sig i frågan. 

• Bygg om så det går att ta sig in i fastigheter/lägenheter. 
 
Kilvamma badplats 
Kommentarer: 
 

• Dålig väg, används sommartid av bärplockare, camping permanent över 
sommaren.  

• Bättra vägen samt göra så att alla kan nyttja stället men som badplats. 
 

Gäddede (2 svar) 
 
Gäddede bad och gymnastiksal  
Kommentarer: 
 

• Trappor, trappor, trappor åt alla håll. 
• Bygga nya omklädningsrum och duschar på samma nivå som bad och 

gymnastiksal. 
 
 
Busstrafiken till Gärdnäs, Harrsjön och Risede är borttagen. 
Kompletteringstrafiken är i stort sett obefintlig. Dåliga bussförbindelser mellan 
Strömsund, Gäddede och Stora Blåsjön. 
Kommentarer: 
 

• Ingen eller mycket dålig kollektivtrafik. 
• Sätta in ny och mer trafik.  

 
Backe (1 svar) 
 
Vängelbygden 
Kommentarer: 

• Mycket dåligt allmänt vägnät 
 



Frågeställning 2: 
 
Tycker du att informationen på kommunens hemsida är tillgänglig? 
 

 
 
 
För synskadade svarade: 26 kvinnor och 26 män. 
För de som har annat modersmål än svenska svarade: 27 kvinnor och 26 män. 
Är informationen skriven på ett lättläst språk svarade: 27 kvinnor och 26 män. 
 
På första frågan om informationen på kommunens hemsida är tillgänglig för 
synskadade, blir det svårt att besvara om man inte själv har en synskada. Därför har 
många svarat Vet ej. En följdfråga skulle ha ställts om man är synskadad. Samma 
gäller för de som har ett annat modersmål än svenska, där skulle också en följdfråga 
funnits med.  
 
På frågan om informationen är skriven på ett lättläst språk kan man se att män anser 
det i högre grad än kvinnor. 
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Justering (sign) 
 

§ 7 
 
Riktlinjer för färdtjänst 

Tidigare regler för Strömsunds kommun medföljde kallelsen. Under sam-
manträde i RFF den 3 december blev brukarorganisationerna ombedda att 
till dagens sammanträde förmedla eventuellt ytterligare mottagen kritik 
avseende tillståndsprövning m.m. av färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
Några nya synpunkter lämnas inte nu utan organisationernas företrädare 
hanvisar till tidigare (2012-02-13) lämnade sammanställning av kritiska 
synpunkter. 
 
Sammanfattningsvis förordar brukarorganisationernas företrädare att 
Strömsunds kommun återtar tillståndsprövningen av färdtjänst och riks-
färdtjänst för sina egna innevånare. 
 
Beslut 

Rådet för funktionshinderfrågor överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 
med yrkande att kommunen återtar utredning och beslut (tillståndspröv-
ning) av färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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§ 8 
 
Rapporter 

• Berit Berg rapporterar om Reumatikerförbundets 30-årsjubileum. Mötet 
hölls på Norrgård, Strömsund, och restaurangskolan svarade för ser-
veringen. Arrangemanget blev mycket uppskattat. 

• Kommunstyrelsen har till kommunfullmäktige föreslagit ett namnbyte 
för Rådet för funktionshinderfrågor. Det nya namnet blir då, om så 
fullmäktige beslutar, Tillgänglighetsrådet. 

• Tommy Jonasson rapporterar från arbetet i arbetsgruppen för en ny 
sporthall i Strömsund. Några synpunkter lämnas nu och andra kom-
mande synpunkter går bra att lämna till Tommy senare. 
 

_____  
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§ 9 
 
Övriga frågor 

• Inez har ryktesvägen hört att avlastningsplatserna Gästis inom Solback-
en ska stängas. Ordföranden dementerar dessa rykten. 

• Inger påtalar behov av ledstång hela vägen längs trappen ner mot Café 
Saga. 

• Organisationer saknar de möjligheter för verksamhet som Pelarsalen 
gav. 

• Har badtiderna i Hoting förändrats?  
 
_____  
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