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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Oasen, Nordmaling 13:00-16:30 

  

Beslutande: Ulla Rosenberg Helmersson (L), ordförande 

Klas-Göran Sahlén (c) 

Gunnel Sundqvist (s) 

 

Övriga deltagare: Maj-Britt Brusén (kd), ej tjänstgörande ersättare 

Ingalill Jonsson (m), ej tjänstgörande ersättare 

Annelie Ögren (s), ej tjänstgörande ersättare 

Stig Öghren, Reumatikerförbundet 

Isabelle Stavrum, Reumatikerförbundet 

Ulla Ersholt, SPF Kedjan 

Wanja Vestlund, PRO Rundvik 

Karl-Eric Zetterqvist, HRF 

Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförbund 

Elsa Eriksson, SRF 

Aina Birgersson, SRF 

Hans Flodin, bedömningstandläkare §§ 24-25 

Monica Samuelsson (m), ordförande Folkhälsorådet §26 

Jonas Wallin, ekonomichef § 27 

Anna Hallgren, sekreterare 

 

Utses att justera: Wanja Vesterlund (PRO Rundvik) och Karl-Eric 

Zetterqvist (HRF) 

 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret torsdagen den 12 september kl. 13:00 

 

Underskrifter: §§ 23-31 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

Ulla Rosenberg Helmersson (L) 

 

 

Justerande ______________________________________ 

Wanja Vestlund, PRO Rundvik 

  

 

______________________________________ 

Karl-Eric Zetterqvist, HRF 
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§ 23 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar;  

§ 29 Sammanträdesplan 2020 läggs till i föredragningslistan samt att en övrig 

fråga anmäls av Gunnel Sundqvist (s). 

 

________ 
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§ 24 Val av justerare och tid för justering 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Wanja Vestlund, (PRO Rundvik) och Karl-Eric Zetterqvist, (HRF) utses justera 

dagens protokoll jämte ordförande torsdagen den 12 september kl. 13:00 på 

kommunkontoret.  

 

_________ 
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§ 25 Föreläsning om äldres tandhälsa 
 

Tillgänglighetsrådet har i samband med dagens sammanträde även bjudit in 

allmänheten för en föreläsning om äldres tandhälsa. Bedömningstandläkare Hans 

Flodin föreläser om äldres tandhälsa och vikten av tandvård livet ut.  

Hans informerar om att friska tänder är en förutsättning för bra nutrition, att kunna 

äta. Friska tänder är förutsättning för ett gott socialt liv och emotionell förmåga 

(ögon och mun uttrycker mycket av det emotionella i livet). Friska tänder 

påverkar självkänslan. Äldre får inte mer karies men har sprödare tänder och har 

ofta mer lagningar som går sönder oftare.  

Hans Flodin informerar om Sveriges kommun och landsting (SKL) satsning för 

äldres hälsa, Senior Alert, där tandhälsa har en viktig roll.  

Hans informerade om de åtta olika statliga tandvårdsstöden som finns i Sverige. 

Man kan få tandvård till sjukvårdskostnad (200 kr) i tre olika fall; nödvändig 

tandvård och uppsökande sjukvård, som led av sjukdomsbehandling (medicinsk 

tandvård), samt tandvård för personer med långvarig sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Mer information finns på; 

www.regionvasterbotten.se/tandvard    

Tillgänglighetsrådet och allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till Hans rörande 

äldres tandhälsa. 

Till Tillgänglighetsrådets nästa sammanträde (den 11 november 2019) kommer 

samtliga ledamöter få en kopia på Hans Flodins föreläsningsunderlag. 

 

________ 
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§ 26 Information om Folkhälsorådets arbete 
 

Folkhälsorådets ordförande Monica Samuelsson (m) informerar om 

Folkhälsorådets arbete. Folkhälsorådet är en samverkansgrupp och ett rådgivande 

organ där Nordmalings kommun tillsammans med företrädare för Region 

Västerbotten diskuterar, initierar, utvecklar och planerar för insatser inom 

folkhälsoområdet. 

Monica informerar om att målet detta år att det ska tas fram en ny 

Folkhälsopolicy. Nordmalings kommuns nu gällande Folkhälsopolicy gäller till 

och med 2019. Tillgänglighetsrådet informeras om det regeringsbeslut som är nytt 

inom folkhälsoområdet. Förut hade regeringen 11 målområden inom 

folkhälsoområdet och nu är det 8 målområden. Klas-Göran Sahlén (c), som också 

är ledamot i Folkhälsorådet, informerar om Folkhälsorådets uppgifter.  

Monica informerar om att Folkhälsorådet har som mål att under 2019 kartlägga 

vad de olika föreningarna och organisationerna i Nordmaling idag gör för att 

främja folkhälsan i Nordmalings kommun. Folkhälsorådet ska till kommande 

sammanträde träffa Nordmalings kommuns ledningsgrupp för att föra dialog kring 

det framtida folkhälsoarbetet i kommunen. 

Under informationen diskuteras fallolyckor bland äldre. Gunnel Sundqvist (s) 

tipsar att PRO har ett program – fall int´. Framtida samverkan mellan 

Folkhälsorådet och Tillgänglighetsrådet gällande olika aktiviteter och 

informationer diskuteras också. 

 

_________ 
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§ 27 Information om det ekonomiska läget i Nordmalings 

kommun 
 

Ekonomichef Jonas Wallin informerar Tillgänglighetsrådet om det ekonomiska 

läget i Nordmalings kommun. Jonas berättar om hur ekonomin sett ut de senaste 

åren och vad orsakerna bakom det varit. Tillgänglighetsrådet informeras även om 

kommunfullmäktiges finansiella mål.  

I jämförelse med andra kommuner har Nordmalings kommun vissa utmaningar 

gällande ekonomin. De är bland annat; höga kostnader inom vissa 

verksamhetsområden samt befolkningens sammansättning där andelen äldre ökar. 

Jonas visar tertialbokslutet för 2019 års första fyra månader. Kommunstyrelsen 

har gett ledningsgruppen i uppdrag att ta fram resultatstärkande åtgärder för att 

budget 2020 ska kunna hållas. I kommunfullmäktige i juni 2019 presenterades ett 

sparförslag på 21 miljoner.  

Ekonomichef Jonas Wallin redovisar slutligen de resultatstärkande åtgärderna 

som ska ske inom kommunens olika verksamhetsområden. 

 

_________ 
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§ 28 Frågor inför demokratidagen 
 

Under förra sammanträdet informerades rådet om demokratiberedningens 

demokratidag som kommer anordnas. Datumet för demokratidagen har flyttats till 

tisdagen den 26 november 2019 klockan 18:00 på Oasen.  

 

________ 
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§ 29 Sammanträdesplan 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanträdesplan för 2020 ska fastställas. Tillgänglighetsrådet får vid sittande 

bord förslaget för kommande års sammanträden. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Godkänna förslag på sammanträdesplan 2020. 

 

________ 
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§ 30 Övriga frågor 
 

En övrig fråga anmäls. 

Gunnel Sundqvist (s) efterfrågar ett övergångsställe vid Resecentrum över till 

Cirkel K då många resenärer går över Kungsvägen för att köpa något att ta med på 

resan. Rådet informeras om att Kungsvägen är Trafikverkets ansvar och inte 

kommunens. Gunnel får i uppdrag att utforma en skrivelse till Trafikverket 

angående ett övergångsställe vid Resecentrum. 

 

_________ 
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§ 31 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

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

år.  

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådets nästa sammanträde sker den 11 november 2019 klockan 

13:00 på Oasen. 

 

_________ 

 

 

 

 

 


