
     

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Tillgänglighetsrådet   2014-12-08  Blad 1 (7) 
 
Plats och tid  Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 – 11:20 
 
Beslutande  Susanne Hansson (s), ordförande 
  Jan-Olof Olofsson (m) 
  Marie Gabrielsson (s) 
  Inger Gidlöf (SRF) 
  Inez Krånglin (DHR)    
  Karl-Axel Lindberg (HRF)   
  Gun Påhlsson (FHL) 
  Tommy Jonasson (RBU) 

 
      
      
 
 
 

Övriga   Gunilla Mellgren, sekreterare 
närvarande  Anders Bergman, miljö- och byggavdelningen, § 29 
  Håkan Bredin, miljö- och byggavdelningen, § 29 
  Jonny Bokestig, praktikant miljö- och byggavdelningen, § 29 
        

      
      
      
      
      
      
 

 
     
Utses att justera  Inez Krånglin 
 
Justeringens  Kommunkansliet, Strömsund       
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer  26 - 31 
  Gunilla Mellgren 
 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Susanne Hansson 
 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Inez Krånglin 
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§ 26  

Protokoll från sammanträdet den 22 september 2014 

Ledamöterna i rådet får frågor om färdtjänsten, som kommer att skötas av 
kommunen från och med årsskiftet. Ordföranden berättar att information 
kommer i annonser i lokalpressen och i ett brev till de som har beslut om 
färdtjänst.   
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Protokollet från sammanträdet den 22 september 2014 läggs till handling-
arna. 
 
_____   
 

  

Justering (sign) 
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§ 27  

Dagordning 

Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Utsänd dagordning godkänns. 
 
_____   
 

  

Justering (sign) 
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§ 28  

Skrivelse om feriearbeten 2015 för tillgänglighetsinventering 

Det saknas en sammanställning av i vilken utsträckning lokaler dit all-
mänheten äger tillträde, parker och allmänna platser i kommunen är till-
gängliga för funktionshindrade.  
 
Rådet gav vid förra sammaträdet sin ordförande i uppdrag att göra ett 
förslag till en skrivelse från tillgänglighetsrådet till kommunstyrelsen. 
Skrivelsen skulle innehålla ett förslag om att genomföra en tillgänglig-
hetsinventering med hjälp av feriearbetare under sommaren 2015. 
 
Ett förslag till skrivelse har skickats ut med handlingarna till dagen sam-
manträde. 
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Rådet godkänner förslaget till skrivelse till kommunstyrelsen. Bilaga. 
 
_____   
 
 

  

Justering (sign) 
 



  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
Tillgänglighetsinventering som arbetsuppgift för feriearbe-
tande ungdomar  
 
Tillgänglighetsrådet har uppmärksammat att det brister i tillgänglighet i 
kommunens egna lokaler. Ofta är det lätt avhjälpta hinder som med en-
kelhet kan åtgärdas. Det är viktigt att kommunens publika lokaler är till-
gängliga för alla våra medborgare oavsett funktionsnedsättning. Gente-
mot andra fastighetsägare är ambitionen att vara ett gott exempel. 
 
I juni 2014 antog kommunfullmäktige en plan för ökad tillgänglighet i 
Strömsunds kommun. Det här förslaget är en ansats i kommunens arbete 
för att bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. 
 
För att få en uppdaterad status på läget i våra egna fastigheter föreslår till-
gänglighetsrådet att en grupp (tre) feriearbetande ungdomar får som ar-
betsuppgift att göra en inventering av tillgängligheten i publika verksam-
hetslokaler ägda av Strömsunds kommun. Ungdomarna behöver initialt 
utbildas och sedan handledas för att utföra denna arbetsuppgift. För-
slagsvis kan teknik- och serviceförvaltningen vara lämplig i detta avse-
ende eftersom de har kunskap och tillgång till alla lokaler. 
 
För att samla erfarenhet kan sommaren 2015 vara ett försöksprojekt i 
Strömsunds centralort. Ambitionen är att genomföra tillgänglighetsinven-
teringar i samtliga tätorter i kommunen med hjälp av feriearbetande ung-
dom. 
 
Syftet är att få en bild av läget i kommunens lokaler som används till pub-
lika verksamheter, t ex bibliotek, sporthallar, simhallar men även skolor, 
förskolor och andra lokaler där kommunmedborgare vistas i större ut-
sträckning. Det insamlade materialet ska sedan ställas samman i en åt-
gärdsplan för ökad tillgänglighet. 
 
Förslag till beslut: 
 
Teknik- och serviceförvaltningen och arbetsmarknadsenheten får i upp-
drag att organisera en försöksperiod med tillgänglighetsinventering som 
arbetsuppgift för feriearbetande ungdom under sommaren 2015. 
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§ 29  

Information om kommunens tillsynsansvar för hissar 

Tillgänglighetsrådet ansåg vid sitt förra möte att det finns ett behov av att 
få ytterligare klarlagt hur kommunen hanterar sitt tillsynsansvar när det 
gäller hissar. En representant för kommunens miljö- och byggavdelning 
hade därför bjudits in till dagens möte. 
 
Anders Bergman och Håkan Bredin informerar om ansvarsfördelningen 
när det gäller hissar: 

• Fastighetsägaren ska anmäla till miljö- och byggavdelningen när han 
eller hon installerar en hiss. 

• Fastighetsägaren ansvarar för att service och besiktning utförs. 

• Kommunen har tillsynsansvar för hissar. Strömsunds kommun bedri-
ver ingen heltäckande eller systematisk tillsyn av hissar. Inspektörer-
na kontrollerar att det finns märken som visar att besiktning har ge-
nomförts i samband andra besök eller när någon ringer och klagar. 

Rådet diskuterar hur kommunens tillsyn kan förbättras. 

 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Rådet tackar för informationen och uppmanar miljö- och byggavdelning-
en att skicka ut ett brev med information till alla fastighetsägare som har 
en hiss monterad. 
 
____   
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och byggavdelningen 
 

  

Justering (sign) 
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§ 30  

Rapporter 

Uttalande från Synskadades Riksförbund 
 
Synskadades Riksförbund har skickat brev till landets kommuner, lands-
ting och regioner med en uppmaning att förbättra arbetsmarknaden för 
personer med funktionsnedsättning. Bilaga 
 
Temadag om säkerhet den 1 oktober 
 
Temadagen arrangerades av vård- och socialförvaltningen i samarbete 
med myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ordföranden delar 
ut material från dagen. 

 
_____  
 
 

  

Justering (sign) 
 



 

 
 
Uttalande  
2014-10-26 
 
Till  
Landets kommuner, landsting och regioner 
 
Förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 
 
Både Myndigheten för delaktighet och Sveriges Kommuner och 
Landsting slår fast att landets kommuner, landsting och regioner har ett 
stort ansvar att förbättra arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning. I rapportering till Regeringen skriver Myndigheten 
för delaktighet att situationen är kritisk - "Insatserna hittills har inte räckt 
till". 

Statistik visar dock att endast en minoritet av landets kommuner har 
beslut om riktlinjer eller mål för att förbättra möjligheterna på 
arbetsmarknaden för den berörda gruppen. 
 
Som stora arbetsgivare har kommuner och landsting ett stort ansvar att 
säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Fysisk 
tillgänglighet, tillgång till information och elektroniska verktyg och ökad 
kunskap hos chefer är några viktiga delar i detta ansvar. Genom avtal, 
upphandlingar och samverkan med det lokala näringslivet har man också 
goda möjligheter att påverka andra arbetsgivare. 
   
För att åstadkomma mångfald och en bättre arbetsmarknad för personer 
med olika funktionsnedsättningar är det också viktigt med ett 
engagemang på högsta politiska nivå.  
 
Synskadades Riksförbunds kongress i Sundsvall anser: 
 
- Att de kommuner, landsting och regioner som inte redan har det måste 
anta politiskt beslutade riktlinjer för hur man ska arbeta för att förbättra 
möjligheterna på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättningar. 



- Att dessa riktlinjer måste innehålla konkreta mål och en tydlig plan för 
hur dessa mål ska nås och regelbundet utvärderas. 
- Att dessa riktlinjer måste ha FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt.  
 
För att mer konkretisera vilka typer av mål, åtgärder och kriterier som 
dessa riktlinjer bör innehålla hänvisar vi till Myndigheten för delaktighet 
samt till FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
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§ 31 

Nominering av ledamöter 2015 – 2018 

Organisationerna har hittills nominerat följande personer till rådet. 
 
Organisa-
tion 

 
Ordinarie 

 
Ersättare 

 
Notering 

SRF Bernt Östlund Inger Gidlöf Mail (2014-11-13) 
DHR   Lokala klubben ned-

lagd 
FUB    
R Berit Berg Gudrun Forsberg Brev (2014-10-08) 
HRF Karl-Anders Lind-

berg 
Christer Kolbäck Brev (2014-11-18) 

RmA    
FHL Gun Påhlsson   
RBU   Nomineras av RBU 

Jämtland 
RSMH Torkel Mattsson  Brev (2014-06-30) 
 
_____  

 

Justering (sign) 
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