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Datum

2018-10-03
Kommunstyrelseförvaltningen
Marianne Vestin Leffler
marianne.vestin.leffler@harnosand.se

Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2018-10-02
Datum

Måndagen den 2 oktober 2018

Tid

Kl. 13.00–16.00

Plats

Sambiblioteket. Härnösands kommun

Deltagare

Agneta Jonsson
Bengt Danielsson
ordförande, TR(S)
Hörselskadades förening
Eva-Clara Viklund
Inger Wiberg
ledamot(M)
Autism- och Asbergerförening
Birgitta Larsson
Önne Norberg
HR-avdelningen
Diabetesföreningen
Marianne Vestin Leffler Thyra Lindström
HR-avdelningen
Härnösands Dövas förening
Louise Sohlin
Ann-Sofie Höij
Gå och Bada
Neuroförbundet
Birgitta Jansson
Nils Anders Lindström
RSMH
Psoriasis Lokalförenin
Inga-Lill Viberg Hansson
Hjärt- och lungsjukas förening
Mikael Fröberg
Ingrid Nordin
Reumatikerföreningen
Synskadades riksförbund
Ulf Nordström
Gerrit Heinsius
Diabetesföreningen
Hjärt- och lungsjukas förening
Sylvia Hedin
Kerstin Nilsson
Synkadades riksförbund
Reumatikerföreningen
Margaretha Thelin
Strokeföreningen
Pia Nicklasson
HSO
Medverkande: Ronny Valter IF-Rycket

Protokollförare

Marianne Vestin Leffler

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösands kommun
Kommunledningskontoret
871 80 Härnösand

Rådhuset
Nybrogatan 8

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

kommun@harnosand.se

0611-34 80 30

5576-5218
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1. Val av justerare
Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij Tid för justering: måndagen
den 11 november, kl.11.00 Plats: Stadshuset, HR-avdelningen.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänndes i sin helhet.
3. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
4. Informationsärenden
I avvaktan på en permanent lösning av tillgänglighetssamordnare, kommer Birgitta Larsson och Marianne Vestin Leffler, HRavdelningen att hålla i den praktiska hanteringen av Tillgänglighetsrådet. Marianne Vestin Leffler är utsedd som kontaktperson.
4.1 Tillgänglighetsguiden till kommunens hemsida
Birgitta Larsson presenterar förslaget till tillgänglighetsguiden.
Kommunikationsavdelningen har i uppdrag att iordningställa den
information som finns. Guiden ska i första hand beskriva de i
kommunen mest besökta byggnaderna och kompletteras efter
hand.
Synpunkter och önskemål från ledamöterna: av tillgänglighetsguiden bör framgå om toaletterna är handikappanpassade, fönster
på hissdörrar, bilder på personal i respektive byggnad, tryckknappar i hissar istället för touchknappar, tillåtet med ledarhundar, blinkande alarm vid brand, språktillgänglighet.
Samhällsförvaltningen bjuds in till nästa möte i december.
Ordförande påminner att förslag ska skriftligen skickas till ordföranden
4.2 Information om tillgänglighetspriset, december 2018
Möjligheten att nominera personer/grupper till tillgänglighetspriset pågår. Beredningen gör ett första urval vid nästa sammanträde. De nominerade presenteras vid tillgänglighetsrådet i december.
Synpunkter inkom från två ledamöter om att priset bör delas ut
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en gång/år istället för två gånger. Ordförande hänvisar till att
tillgänglighetspriset ska utvärderas inför kommande år.
4.3 Uppdatering av kontaktuppgifter för tillgänglighetsrådets
ledamöter
Ledamöterna ombads att aktualisera närvarolistan och komplettera med epostadresser med möjlighet att välja om kallelse och
protokoll ska skickas med epost eller med ”vanlig” post.
4.4 Genomgång av ärendelistan
Inga nya ärenden har inkommit till sedan förra mötet.
Synpunkter och önskemål från ledamöterna: vad händer med
tillgängligheten till rehabbassängen, Gång- och cykelbanor ska
vara tillgängliga för alla, även för dövblinda. Gång- och cykelbanorna måste ha jämnare underlag samt skrapas och snöröjas
bättre inför kommande vinter. Vidare framkom önskemål om
större möjlighet till ledsagning.
Ordförande påminner om att skriftliga förslag ska skickas till
ordförande för beredning.
5. Ronny Walter presenterar IF Rycket
IF Rycket bedriver verksamhet för funktionsnedsatta personer. IF
Rycket erbjuder en varierande och omfattande mängd aktiviteter
som spänner över ett brett område. Som exempel kan nämnas
olika former av idrott och kulturaktiviter. En viss begränsning
måste dock ske pga. bristande resurser för ledsagning.
6. Förslag att rådet genomför ett studiebesök hos den
kommunala verksamheten Lärvux
Marianne Vestin Leffler har haft kontakt med Lärvux som ska
återkomma om tid. Studiebesök planeras i december.
7. Information från föreningar
Föreningarna presenterade planerade eller genomförda aktiviteter
8. Beslutsärenden
Beslutades att Tillgänglighetrådets referensgrupp gör ett gemensamt besök på museet för att diskutera tillgänglighet med museets chef Jenny Samuelsson.
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9. Övriga frågor
Frågor om tillgänglighet på Servicecenter och kommunreception
kom upp och ska inkomma skriftligt.
10. Kommande möten
Tillgänglighetsrådet träffas måndagen 3 december 2018 kl. 13-16
på sambiblioteket. Beredning 19 november kl. 16, HRavdelningen.

Underskrift
Tillgänglighetsrådets ordförande

Justerare

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Agneta Jonsson

Ann-Sofie Höij
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