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2020-02-25 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

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

  

Beslutande: Ulla Rosenberg Helmersson (L), ordförande 

Maj-Britt Brusén (kd), tjänstgörande ersättare för Klas-

Göran Sahlén (c) 

Gunnel Sundqvist (s) 

 

Övriga deltagare: Anneli Öhgren (s), ej tjänstgörande ersättare 

Stig Öhgren, Reumatikerföreningen 

Ulla Ersholt, SPF Kedjan 

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 

Ulla Holmberg, SRF 

Anita Häggkvist, Demensförbundet 

Eira Olofsson, länssamordnare för diabetes och 

inkontinens § 3 

Birgit Johansson, LSS-handläggare § 4 

Agneta Berg, bostadsanpassare § 5 

Anna Hallgren, sekreterare 

 

Utses att justera: Wanja Vestlund (PRO Rundvik) och Maj-Britt Brusén 

(KD) 

 

Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, måndagen den 2 mars kl. 11:00 

 

Underskrifter: §§ 1-7 

 

Sekreterare ______________________________________ 

Anna Hallgren 

 

 

Ordförande ______________________________________ 

Ulla Rosenberg Helmersson (L) 

 

 

Justerande ______________________________________ 

Wanja Vestlund, PRO Rundvik 

  

______________________________________ 

Maj-Britt Brusén (kd) 
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§ 1 Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg; 

Karl-Eric Zetterqvist (HRF) anmäler en övrig fråga, se § 6. 

Ulla Holmberg (SRF) anmäler en övrig fråga, se § 6. 

 

_________ 
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§ 2 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 Maj-Britt Brusén (kd) utses justera dagens 

protokoll jämte ordförande måndagen den 2 mars 2020 kl. 11:00 på kommunkontoret.  

 

_________ 
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§ 3 Öppen föreläsning: ”Folkhälsa – vad är det? Kan man 

må bra trots kronisk sjukdom?” 
 

Länssamordnare för diabetes och inkontinens i Västerbotten, Eira Olofsson, föreläser för 

Tillgänglighetsrådet och allmänheten om ämnet: ”Folkhälsa –vad är det? Kan man må bra 

trots kronisk sjukdom”.  

Eira Olofsson informrerar om vad man kan göra för att förhindra att få diabetes typ 2. 

God livsstil minskar risken för diabetes, tarmcancer och hjärtinfarkt. En god livsstil 

innebär bland annat; ökad fysisk aktivitet, minskat alkoholintag, viktstabil, sunda 

kostvanor, sluta röka och snusa. Fysisk aktivitet är väldigt viktigt för att må bra. Eira 

Olofsson berättar om det man vinner på att vara fysisk aktiv, bland annat starkare 

immunförsvar, mer stresstålig, bättre sömn och mer ork. Eira Oloffson informerar om att 

det aldrig är försent att börja med fysisk aktivitet, det har ändå en effekt. Eira informerar 

om aktivitetspyramiden. På 1177 kan man gå in på fysisk aktivitet för tips 

(https://www.1177.se/Vasterbotten/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/).   

Eira informerade Tillgänglighetsrådet om diabetes – typ 2 som är en progressiv sjukdom 

som medför komplikationer, förr eller senare utifrån livsstil. Eira Olofsson informerade 

också om diabetes typ 1 och graviditetsdiabetes. Eira informerar om vad insulinet gör i 

kroppen, vilken behandling av diabetes som ges gällande egenvård: kostbehandling, 

motion, sluta röka och snusa. Sen informeras rådet om vilka behandlingar man kan få i 

form av undersökningar och läkemedel.  

Eira informerar om sju steg för att minska risken för diabetes typ 2. Exempel på de stegen 

är; fysisk aktivitet, sluta röka, stressa mindre och äta nyttigare.  

Tillgänglighetsrådet gavs möjlighet att ställa frågor till Eira Olofsson under 

föreläsningen.  

 

________ 

 

  

https://www.1177.se/Vasterbotten/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/
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§ 4 Information om biståndshandläggningsprocessen inom 

LSS 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillgänglighetsrådet informeras av Birgit Johansson, biståndshandläggare i Nordmalings 

kommun, om hur handläggningsprocessen gällande LSS ser ut.  

Birgit Johansson informerar rådet övergripande om LSS-lagstiftningen. Lagen tillkom 

1994 och ersatte den gamla omsorgslagen och är en rättighetslag. Lagstiftningen är inte 

fullständig så rättspraxis från högsta förvaltningsdomstolen krävs ofta.  

De insatser som går att ansöka om för de som tillhör 1-3 personkrets (enligt LSS) är; 

rådgivning eller annat personligt stöd, biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd 

till skäliga kostnader, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet, 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, 

boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar, bostad 

med särskild service för vuxna eller daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder 

som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig (daglig verksamhet gäller inte för 

personkrets 3).  

När man ansöker om en insats görs en personkretsutredning med hjälp av olika intyg från 

läkare, sjukgymnast osv. för att säkerställa att personen tillhör personkrets och har rätt till 

insats enligt LSS. 

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_________ 
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§ 5 Information om bostadsanpassning 
 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Berg, bostadsanpassare i Nordmalings kommun, informerar tillgänglighetsrådet 

om bostadsanpassning. Bostadsanpassning är ett lagstadgat bidrag som hanteras av 

kommunen. Lagen om bostadsanpassning kom 1993. Bostadsanpassning är ett statligt 

bidrag som utgår där alla kan ansöka om bidrag oavsett ålder. Lagen ändrades 2018 så att 

det bara är den som är i behov av anpassningen som får ansöka, förut kunde de som äger 

fastigheten också ansöka om bostadsanpassning. Anpassning ansöks för de områden där 

man utför de primära funktionerna där man har sin huvudsakliga dygnsvila (t ex. för att 

kunna ta sig in och ut ur bostaden, ska vara grundfunktioner inte en hobby). Krav är att 

man ska ha en bestående funktionsnedsättning för att kunna få beviljat ett bidrag för 

bostadsanpassning. Syftet med bostadsanpassning är att man ska kunna bo hemma trots 

funktionsnedsättning. 

Ramarna för bostadsanpassning – om man hyr bostad måste man fråga hyresvärden innan 

anpassningen genomförs. Fastighetsägaren måste ha godkänt anpassningen. Agneta Berg 

gav exempel på ombyggnationer som ingår i bostadsanpassning som t ex. kan få bort 

trösklar, få bort hinder i duschen, en ramp för att ta sig in och ut, en hiss installerad eller 

stödhandtag för att inte ramla. Man kan däremot inte få handledare i trapp om det saknas. 

Man har alltid skyldighet som fastighetsägare att dessa grundläggande funktioner ska 

finnas i en bostad. Bostadsanpassning utges inte för eftersatt underhåll i hushåll.  

Tillgänglighetsrådet gavs möjlighet att få ställa frågor till Agneta Berg om 

bostadsanpassningar.  

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 6 Övriga frågor 
 

Två övriga frågor anmäls under dagens sammanträde; 

Karl-Eric Zetterqvist (HRF) anmäler en övrig fråga rörande hundtoaletter. Ordförande 

Ulla Rosenberg Helmersson (L) hänvisar till att det inte är en fråga för 

tillgänglighetsrådet. Ulla uppmanar rådets medlemmar att ta kontakt med kommunen 

direkt gällande denna fråga. 

Ulla Holmberg (SRF) anmäler en övrig fråga och efterfrågar mer information om 

hemsjukvård till kommande sammanträden. Ordförande Ulla Rosenberg Helmersson (L) 

tar med frågan till kommande sammanträde. 

Ulla Rosenberg Helmersson (L) återkopplar till rådet gällande temperaturen på vattnet på 

Hammarhallens simhall samt hur läget är med ringbilarna, de ska ses över och sedan 

marknadsföras ordentligt. 

 

__________ 
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§ 7 Nästa sammanträde 
 

Sammanfattning av ärende 

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

 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådets nästa sammanträde sker tisdagen den 12 maj 2020 klockan 13:00 på 

Oasen. 

 

________ 

 

 

 

 

 


