
 

Kommunala tillgänglighetsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(7) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 15:15 

Beslutande Ledamöter 

Einar Wängmark (S), Ordförande 
Tomas Bolén (S) 
Olov Drebäck, SRF 
Ingrid Gisselson, HRF 
Curt Farén, Hjärt-och lungföreningen 
Oliver Sundström, FUB 

  

Övriga närvarande Maria Hedström, sekreterare 

Justerare Oliver Sundström 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2019-09-23, kl. 15:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 10-14 
 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Einar Wängmark  

 Justerare 

  

 Oliver Sundström  
 

 ANSLAG/BEVIS 

 

Organ Kommunala tillgänglighetsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-09-19 

    

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv 
 

Underskrift 

  

 Maria Hedström  

 



 

Kommunala tillgänglighetsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(7) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 10 Dnr 2019/00159 
Genomgång av föregående mötesprotokoll .................................................................. 3 

§ 11 Dnr 2019/00160 
Information - socialnämnden........................................................................................... 4 

§ 12 Dnr 2019/00161 
Information - kommunstyrelsen ...................................................................................... 5 

§ 13 Dnr 2019/00162 
Frågor från förra rådet ...................................................................................................... 6 

§ 14 Dnr 2019/00163 
Frågor till nästa råd .......................................................................................................... 7 

 



 

Kommunala tillgänglighetsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(7) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10   

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Ordförande Einar Wängmark går igenom föregående mötesprotokoll utan några 

synpunkter    

        

 

 



 

Kommunala tillgänglighetsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(7) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11   

Information - socialnämnden 

Socialnämndens ordförande Einar Wängmark informerar om: 

 Att kommunfullmäktige fattade i maj 2019 beslut om att Gyllengården ska 

läggas ut på entreprenad under 2020. Konsekvensanalys av detta ska 

beskrivas inför budgetberedningen i höst.  En entreprenad är en 

verksamhet som privat utförare driver på uppdrag av kommunen under 

en bestämd tidsperiod och till ett bestämt pris som gjorts upp i förväg i en 

offentlig upphandling. Kommunen är huvudman för verksamheten. 

Fastigheten där verksamheten bedrivs ägs eller hyrs av kommunen. 

Socialförvaltningen har upprättat en konsekvensanalys som 

socialnämnden tog del av på augustinämnden. Denna analys ska 

socialchef Marita Lindsmyr redogöra för på kommunfullmäktiges möte 

den 23 september. 

 

 Arbetet på Näskullen fortskrider. Einar har varit på besök på bygget och 

tidsschemat när det ska vara klart följs och beräknas vara inflyttningsklart 

hösten 2020. En provlägenhet blir klar nu i november- december.  
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§ 12   

Information - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen representant Tomas Bolén informerar: 

 Region Gävleborg har beslutat att ta fram en regional handlingsplan för 

utbyggnaden av bredband i Gävleborg. Arbetet med handlingsplanen har 

skett i samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner. Ovanåkers 

kommun tycker att remissen beskriver nuläge, framtid med tillhörande 

utmaningar och möjligheter på ett rättvisande sätt. För Ovanåker är 

bedömningen att kostnaden att från dagsläget uppnå 98 % tillgång till 1 

Gbit/s kommer kosta 40 mnkr, det är en betydande kostnad för att uppnå 

målet 

 Besvarande av medborgarförslag om införande av porrfilter/teknisk lösning 

på wifi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, 

bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där barn vistas 

där svaret blev att kommunstyrelsen anser att webbfiltret Fortinet i 

kombination med Google SafeSearch är fullgott skydd inom kommunens 

nätverk för att förhindra ofrivillig exponering. 

 Alfta badhall har fått pengar för att klara av att utföra arbetet med 

förbättringar utefter de krav som arbetsmiljöverket har påpekat efter sina 

två inspektioner.  

 Ovanåkers kommun investerade i en ny julbelysning till Edsbyn inför julen 

2012. Julbelysningen har sedan lång tid suttit placerad ovanför Långgatan i 

Edsbyn. Långgatan är en statlig väg och Trafikverket har meddelat till 

Ovanåkers kommun att kommunen inte får sätta upp julbelysning ovanför 

Långgatan framöver. Kommunen har sedan lång tid bidragit till tätorterna 

med julbelysning och gatuavdelningen har undersökt vilka alternativ som 

finns för att kunna montera upp de 15 julslingor som kommunen äger. 

Det förslag som finns är att montera upp julslingorna på kommunala gator 

och så nära Långgatan som möjligt. 
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§ 13   

Frågor från förra rådet 

Olov Drebäcks fråga om önskemål om översyn av tillgänglighetspolicyn,  vi kollar 

upp vem som är ansvarig för den och kan komma på nästa råd och redogöra för 

den. 

Ingrid Gisselsons fråga om man från skolans sida har några rutiner för att titta på 

syn och hörsel bland nyanlända i skolan och svaret på den frågan är att det finns 

handlingsplaner för nyanlända.   
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§ 14   

Frågor till nästa råd 

 Oliver Sundström undrar vad som gäller när man ska gå över vägen på 

Östra Centralgatan vid EIA (vägbulan) efter att de gjort om gång och 

cykelvägen där, önskemål om att göra ett övergångsställe där.  

 Olov Drebäck har önskemål om att de gör en handikapparkering vid 

Sunnagårdens restaurang. 

 Olov undrar om socialförvaltningens tillgänglighetsguide behöver 

uppdateras 

 Ingrid Gisselson tycker att man borde förbättra den vita linjen på den tvära 

trottoarkanten vid Långhedsvägen fram till Nordanågatan så den syns 

bättre. 

 Ingrid undrar vem som har ansvaret för kommunens hörselslingor och ser 

till att dom är tillgängliga. 

  

 

 


