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Utses att justera Sören Skoglund  

 

Justeringens tid och plats Socialkontoret  

 

Sekreterare   

  Dan Eriksson 

Ordförande   

  Gunnel Jonsson 

Justerare   

  Sören Skoglund   

  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Tillgänglighetsrådet   

                          Sammanträdes- 2021-04-07 Datum för anslagets uppsättande:  

                          datum: 

                            Datum för anslagets nedtagande:   

Protokollets förvaringsplats:  Socialkontoret i Åsele 

 

Underskrift:   

 

 Dan Eriksson 
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§ 9 Mötets öppnande 
 

 

Ordförande Gunnel Jonsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
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§ 10 Godkännande av dagordning 

 

Omsorgs- och utbildningsutskottet har skickat ett förslag angående förändring 

i reglementet för kommunstyrelsen på remiss till politiska partier och 

kommunens rådgivande organ. 

Mötet vill lägga till denna fråga som ett ärende vid dagens möte. 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att lägga till remissfråga som ett ärende vid dagens möte 

att godkänna dagordningen efter tillägg 
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§ 11 Val av protokolljusterare 

 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att välja Sören Skoglund att jämte ordförande justera dagens protokoll 
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§ 12 Föregående protokoll  

 

Angående kvarstående frågeställningar från kommunalrådets information. 

När det gäller kommunens regler/riktlinjer för djur i egna fordon och lokaler 

har ordförande fått svar från kommunens miljöinspektör:                                 

Det finns inga regler/riktlinjer från staten, utan det är upp till varje kommun 

att sätta sina egna regler. Åsele kommun har idag inga regler/riktlinjer för djur 

i kommunens fordon och lokaler. Beslut om detta tas idag inom varje 

arbetslag.  

När det gäller djurfria lokaler har Stiftelsen Åselehus gett besked att de inte 

har något regelverk angående detta. De kan därmed inte erbjuda garanterat 

djurfria lokaler.  

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att vid nästa möte ta upp frågan med teknisk chef om avsaknad av 

regler/riktlinjer för Åsele kommun ang. djur i egna fordon och lokaler. 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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§ 13 Textning av kommunfullmäktigemöten enligt 

webbtillgänglighetslagen 

Åsele kommun har bett Tillgänglighetsrådet lämna synpunkter på hur 

kommunen ska hantera sina webbsändningar av kommunfullmäktigemöten. 

Enligt webbtillgänglighetslagen, som innehåller bestämmelser om krav på 

tillgänglighet till digital offentlig service, kan direktsända möten ligga kvar i 

ursprunglig version på webben i 2 veckor. Därefter måste de textas, 

transkriberas eller syntolkas för att kunna fortsätta vara tillgängliga på webben. 

Åsele kommun köper idag tjänst som direktsänder kommunfullmäktigemöten 

på webben. Därefter finns filmade möten kvar att se på YouTube kanal. 

Filmerna kan ses med YouTube´s automatiska textverktyg som textar det som 

sägs på filmen. Det automatiska verktyget medför att återgivandet av exakta 

ord ofta är bristande. Ljudproblem under mötet medför även felaktiga 

textningar. 

Kommunen kan köpa tjänst att överföra allt ljud från mötet till text 

(transkribering) eller att i efterhand manuellt texta allt tal från mötet. Detta 

säkerställer att allt som sägs under mötet textas rätt, även om ljudet under 

direktsändningen är dåligt.  

Kommunen kan köpa tjänst med autotextning som textar tal under mötets 

gång. Ljudproblem kan ge felaktiga textningar. 

Kommunen kan välja att radera sina inspelade möten efter 2 veckor. Då behövs 

sändningen inte göras tillgänglig enligt lag med textning av tal. Nackdelen med 

detta är att inga möten finns kvar att se i efterhand på webben.   

Mötet diskuterade behovet/nyttan av att kunna se gamla 

kommunfullmäktigemöten på webben i relation till kommunens kostnad för 

inköp av tjänst för textning. Mötet framhåller att mötesprotokoll från tidigare 

möten finns tillgängliga på kommunens hemsida – med möjlighet till 

textuppläsning. Mötet vill belysa att samtliga mötesprotokoll är svårlästa och 

bör skrivas mer tydliga och lättlästa för allmänheten. 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att lämna synpunkter till kommunen enligt följande: Kommunen behöver inte 

köpa tjänst för att förbättra textning av direktsända kommunfullmäktigemöten. 

Filmade möten kan tas bort från webben efter 2 veckor – därmed behövs de 

inte göras tillgängliga enligt webbtillgänglighetslagen 

att belysa behovet av att skriva samtliga kommunala mötesprotokoll tydligare 

så de blir mer lättlästa för allmänheten. 
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§ 14 Tillgänglighetspriset 

 

Tillgänglighetsrådet fortsätter dialogen från föregående möte angående 

utdelning av Tillgänglighetspris.  

I reglemente för Kommunstyrelsen står ”att rådet årligen kan dela ut ett 

tillgänglighetspris.”  

Mötet fortsatte diskutera kriterier för priset samt vem/vilka som kan få priset. 

En viktig synpunkt som uppkom var att utlysning av ett Tillgänglighetspris ska 

vara en uppmuntran till kommuninvånare att lägga märke till och synliggöra 

insatser för ökad tillgänglighet. 

Mötet är överens om att fortsätta dela ut ett årligt tillgänglighetspris på samma 

sätt som tidigare. Annonsering ska ske som tidigare för att kommuninvånare 

ska kunna nominera någon som utfört insatser för ökad tillgänglighet i 

kommunen. Om inga nomineringar inkommit kan Tillgänglighetsrådet själv 

besluta om och dela ut pris till lämplig person, arbetsplats, förening, företag 

eller organisation. 

Mötet är överens om att göra en paus i utdelning av pris under 2020. 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att fortsätta dela ut Tillgänglighetspris. 

att inte dela ut något pris för år 2020. 

att i god tid annonsera för att få in förslag/nomineringar för 

Tillgänglighetspriset 2021. 
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§ 15 Tillgänglighet 

 

Stiftelsen Åselehus har flyttat från kommunhuset till nya lokaler på Storgatan 

33 A. Detta har medfört ökad tillgänglighet för kommunens invånare. Deras 

nya lokaler ligger i gatuplan utan trappor och är lätta att besöka för personer 

med nedsatt rörelseförmåga. Stiftelsen Åselehus har nu möjlighet att själva 

styra kontorets öppethållande för besökare/kunder.  

Tillgänglighetsrådet anser att detta bör uppmärksammas som en positiv 

händelse för ökad tillgänglighet i samhället 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att ge en blomma till Stiftelsen Åselehus från kommunens Tillgänglighetsråd 

för visad uppskattning av deras satsning på ökad tillgänglighet. Ordförande 

ordnar inköp och utdelande av blomma.  
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§ 16 Remiss till kommunens rådgivande organ angående 

förändring i kommunstyrelsens reglemente 

 

Förslag har inkommit till omsorgs- och utbildningsutskottet angående 

förändring av reglemente för kommunstyrelsen som berör särskilda 

kommittéer/rådgivande organ. 

I reglementet står att råden har till sitt förfogande tjänstemän med särskilt 

administrativt ansvar för rådens verksamhet samt del av kansliresurs. 

Förslaget är att det särskilda administrativa ansvaret för rådens verksamhet tas 

bort. Nuvarande mötessekreterartjänst upphör – istället utses en sekreterare 

vid varje möte som skriver mötesnoteringar. Kansliresurs kvarstår med t.ex. 

hjälp av utskick av kallelser och mötesnoteringar. Rådet får som tidigare vid 

behov infordra yttranden och upplysningar från kommunstyrelsen, 

beredningar och tjänstemän. 

Omsorgs- och utbildningsutskottet har beslutat att skicka detta förslag på 

remiss till partierna och råden. Svar ska ha inkommit senast 2021-05-21. 

Förslaget diskuteras. Mötet anser att detta är en politisk fråga eftersom 

förslaget innebär en organisationsförändring samt en förändring av 

kommunstyrelsens reglemente. De kommunala råden bör ha kvar sin rättighet 

att förfoga över tjänsteman med administrativt ansvar för att kunna fortsätta 

verka som remissinstans samt forum för tillgänglighetsfrågor. 

Tillgänglighetsrådet vill inte att förändring sker enligt inlämnat förslag. 

 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att svara på utsänd remiss enligt följande: Nuvarande administrativa resurs 

samt del av kansliresurs ska kvarstå som tidigare. Tillgänglighetsrådet anser att 

det ej ska göras någon förändring i reglementet för kommunstyrelsen ang. 

rådens rättighet till stöd för att kunna fullfölja sina uppgifter. 
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§ 17 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. 

Nästa möte sker digitalt 2021-06-16 


