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Plats och tid  Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 – 12.00 
 
Beslutande  Catarina Espmark (m), ordförande 
  Leif Johansson (v), tjänstgörande ersättare 
  Gun Påhlsson (FHL) 
  Inger Gidlöf (SRF), tjänstgörande ersättare 

 
      
      
 
 
 

Övriga   Gunilla Mellgren, sekreterare 
närvarande  Lars Melander, teknik- och serviceförvaltningen, § 13 
  
        

      
      
      
      
      
      
 

 
     
Utses att justera  Gun Påhlsson 
 
Justeringens  Kommunkansliet, Strömsund       
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 9 - 17 
  Gunilla Mellgren 
 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Catarina Espmark 
 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Gun Påhlsson
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§ 9  

Protokoll från sammanträdet den 16 februari 2015 

Tillgänglighetsrådet fick vid sitt möte den 8 december 2014 information 
om kommunens tillsynsansvar för hissar. Rådet beslutade att uppmana 
miljö- och byggavdelningen att skicka ut ett brev med information till alla 
fastighetsägare som har en hiss monterad. Denna uppmaning bör följas 
upp vid kommande sammanträde. 
 
Tillgänglighetsrådet fick vid sitt möte den 16 februari 2015 information 
om ändringar om jourverksamheten vid hälsocentralen i Strömsund. Rå-
det kommer att följa upp frågan under hösten. 
 
Övriga ärenden i protokollet från den 16 februari 2015 finns upptagna i 
dagordningen för dagens sammaträde. 
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Protokollet från sammanträdet den 16 februari 2015 läggs till handlingar-
na. 
 
_____   
 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Tillgänglighetsrådet 2015-05-18  3  
     

     

Justering (sign) 
 

§ 10 

Dagordning 

Ämnen att ta upp under övriga frågor:  

• Närvaro på möten med referensgruppen och tillgänglighetsrådet 

• Budget för tillgänglighetsrådet 

• Enkät från Myndigheten för delaktighet 

• Regionförbundets konferens om tillgänglighet den 12 mars 2015 

 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Rådet godkänner dagordningen. 
 
_____   
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§ 11  

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 

Sekreteraren redovisar Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, som består 
av ett antal mått som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett 
invånar- och brukarperspektiv. 

 
KKiK har utvecklats för att ge förtroendevalda kvinnor och män en god 
bild av kommunens kvalitet utifrån ett medborgarperspektiv. Inom varje 
kunskapsområde finns ett antal mått, som redovisas för varje deltagande 
kommun årligen. Den första sammanställningen av mått gjordes 2007.  
 
Strömsunds kommun har deltagit de senast tre åren. I undersökningen 
2014 deltog 220 av landets kommuner.  
 
Vissa mått i KKiK är informationsmått, vilket innebär att kommunen har 
liten eller ingen möjlighet att påverka utfallet. Måtten mäter ofta attityd 
och inte kvalitet, men är ändå viktiga att följa. Andra mått är resul-
tatmått, där det kan vara relevant att sätta mål eftersom kommunen kan 
påverka utfallet. Dessutom finns ett antal resursmått. Det finns inget 
samband mellan att mer resurser ger bättre resultat, oftast är det tvärt 
om. 
 
Utfallet av KKiK redovisades för kommunstyrelsen vid sammanträdet i 
maj 2015. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till nämnder och verk-
samheter att göra en analys och utifrån den vidta eventuella åtgärder. 
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Rådet tackar för informationen och föreslår att KKiK tas upp på dagord-
ningen för rådets sammanträde i december. 
 
_____   
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§ 12  

Arbete med aktivitetsplaner utifrån kommunens tillgänglig-
hetsplan för personer med funktionsnedsättning  

Kommunfullmäktige fastställde den 11 juni 2014 en tillgänglighetsplan 
för personer med funktionsnedsättning.  
 
Enligt planen ska varje verksamhetsansvarig nämnd initiera, fastställa och 
följa upp aktivitetsplaner för den egna verksamheten.  

Kommunens interna kvalitetsnätverk ska årligen (första kvartalet) sam-
manställa en rapport och redovisa till kommunstyrelsen och tillgänglig-
hetsrådet. Resultatet ska efter planperiodens slut 2016 även redovisas till 
kommunfullmäktige. 

 
Det interna kvalitetsnätverket konstaterade i slutet på februari 2015: 

• Miljö- och byggnämnden, Jämtlandsvärme och närvårdsnämnden har 
fastställt aktivitetsplaner för sitt arbete med tillgänglighetsfrågor. 

• Barn-, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämndens arbetsut-
skott har uppdragit till sin förvaltning ta fram ett förslag till aktivi-
tetsplan. 

• Arbete med att ta fram aktivitetsplaner pågår inom samtliga förvalt-
ningar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

• De verkställande direktörerna för SHB och SUAB har fått i uppdrag 
att ta fram ett förslag till respektive styrelse. 

 
Kommunstyrelsen fastställde vid sitt sammanträde den 5 maj 2015 aktivi-
tetsplaner för kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceför-
valtningen. Rådet tar del av aktivitetsplanerna och är intresserat av att få 
veta mer om hur arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsträning för 
personer med funktionshinder. 
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
1. Chefen för arbetsmarknadsenheten bjuds in till mötet i september. 
 
2. Rådet ber att få uppdaterad information om fastställda aktivitetsplaner 

vid mötet i september.  
_____  
Beslutsexpediering 
Chefen för arbetsmarknadsenheten 
Kommunens verksamhetscontroller  
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§ 13 

Granskning av ritningar, kommunens fastigheter 

Lars Melander, teknik- och serviceförvaltningen, informerar om utred-
ningen för ombyggand av Sörgård i Strömsund (Staren 5) till hem för 
vård och boende för ensamkommande flyktingbarn. Eventuell byggstart 
blir tidigast vid kommande årsskifte. 
 
Rådet konstaterade vid sammanträdet i februari 2015 att det tidigare haft 
ett antal utsedda och utbildade ritningsgranskare och att ingen av dessa 
finns kvar som ledamöter.  
 
Sekreteraren har inte kunnat hitta några erbjudanden om utbildning av 
nya ritningsgranskare. 
 
Rådet diskuterar frågan. 
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Mötets ordförande får i uppdrag att: 

1. Upprätta en aktuell förteckning över vilka utbildade eller erfarna rit-
ningsgranskare som finns inom kommunen. 

2. I samarbete med teknik- och serviceförvaltningen upprätta ett förslag 
till processbeskrivning för granskning av ritningar vid ny-, om- och 
tillbyggnad av kommunens fastigheter. 

 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Catarina Espmark 
Teknik- och serviceförvaltningen 
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§ 14 

Feriearbete sommaren 2015 för tillgänglighetsinventering 

Tillgänglighetsrådet beslutade den 8 december 2014 att föreslå kommun-
styrelsen att teknik- och serviceförvaltningen och arbetsmarknadsenheten 
skulle få i uppdrag att organisera en försöksperiod med tillgänglighetsin-
ventering som arbetsuppgift för feriearbetande ungdom under sommaren 
2015. 
 
Kommunstyrelsen har den 3 februari 2015 beslutat i enlighet med till-
gänglighetsrådets förslag. 
 
Tillgänglighetsrådet är intresserat av att få information om utfallet av för-
söksperioden. 
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Rådet bjuder in företrädare för teknik- och serviceförvaltningen till mötet 
i september. 
 
_____  
 
Beslutsexpediering 
Teknik- och serviceförvaltningen 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
Blad nr 
 

Tillgänglighetsrådet 2015-05-18  8  
     

     

Justering (sign) 
 

§ 15 

Påminnelse, nomineringar till tillgänglighetspriset 2015 
 
Ordföranden påminner om att nomineringar till årets tillgänglighetspris 
ska vara gjorda före nästa sammanträde, som är den 28 september 2015.  
 
Rådet efterlyser en lista på tidigare års mottagare av tillgänglighetspriset 
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
Sekreteraren får i uppdrag att: 

1. Undersöka om det finns några skriftliga kriterier för priset. 

2. Upprätta en förteckning över tidigare års mottagare. 

3. Skriva till kommunens funktionshinderorganisationer om nomine-
ringar till årets tillgänglighetspris. 

 
_____  
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§ 16 
 
Information från de olika föreningarna/nämnderna som är 
representerade i rådet 
 
Företrädare för föreningarna informerar om planerade aktiviteter den 
närmaste tiden. 

 
_____  
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§ 17 
 
Övriga frågor 
 

Närvaron på möten med referensgruppen och tillgänglighetsrådet 

Rådet uppmanar fler att komma på referensgruppens möten.  
 
Rådet påminner om att ersättare som har fått förhinder att delta i rådets 
möten själv ska kalla en ersättare från sin egen eller en annan förening. 

 

Budget för tillgänglighetsrådet 

Ordföranden informerar om att rådet har en budget på 30 000 kronor för 
sina sammanträden och tillgänglighetspriset. 

 

Enkät från Myndigheten för delaktighet 

Sekreteraren har under våren fyllt i en enkät om hur kommunen arbetar 
med ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsned-
sättning. Resultaten offentliggörs den 20 maj 2015. 

 

Regionförbundets konferens om tillgänglighet den 12 mars 2015 

Sekreteraren deltog på konferensen, som hade fokus på intellektuell 
funktionsnedsättning. 

_____ 

 


	§ 9 Protokoll från sammanträdet den 16 februari 2015
	§ 10 Dagordning
	§ 11 Kommunens Kvalitet i Korthet 2014
	§ 12 Arbete med aktivitetsplaner utifrån kommunens tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning
	§ 13 Granskning av ritningar, kommunens fastigheter
	§ 14 Feriearbete sommaren 2015 för tillgänglighetsinventering
	§ 15 Påminnelse, nomineringar till tillgänglighetspriset 2015
	§ 16 Information från de olika föreningarna/nämnderna som är representerade i rådet
	§ 17 Övriga frågor

