Agneta Jonsson, ordförande
TR(S)
Malgorzata Håkanssontillgänglighetssamordnare
Önne Norberg –
Diabetesföreningen
Ingrid Nordin – Synskadades
riksförbund
Margreta Thelin –
Härnösands/Kramfors
Strokeförening
Mikael Fröberg –
Reumatikerföreningen
Inga-Lill Viberg-Hansson och
Mona Boman- Hjärt- och
Lungsjukas förening

Louise Sohlin – Gå och bada
Stefan Morell - FUB
Bengt Danielsson –
Hörselskadades förening
Ann-Sofie Höij och Anette
Lindström – Neuroförbundet
Rolf Andersson och Pia
Niklasson – HSO
Ulf Nordström Diabetesföreningen
Maria Häggblad och Inger
Wiberg – Autism- och
Asbergerföreningen

Frånvarande representanter:
RSMH, Demensföreningen Violen,
Härnösands Dövas förening,
Psoriasis Lokalavdelning, DHR

Ulrika Olsson – Samhällsförvaltningen, Susanne Nordlander
och Annelie Lundström – Socialförvaltningen.

1. Val av justerare
Till justerare utsågs Pia Niklasson.
Tid för justering: 16/2 kl. 16.00. Plats: Statshuset (det blå huset), HRavdelningen, 1 tr.

2. Fastställning av dagordningen
Dagordningen godkänndes i sin helhet.

3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Föregående protokoll lades till handlingarna.

4. Informationsärenden:
4.1. Tillgänglighetssamordnare informerar om:
Arbetsgruppen för tillgänglighetsarbete
Tillgänglighetsarbete 2017
En arbetsgrupp för Härnösands kommun tillgänglighetsarbete består
av representanter/kontaktpersoner från förvaltningar och kommunala
bolag. Arbetsgruppen består av följande medlemar:
Olof Skyttner från Arbetslivsförvaltningen
Farrokh Farrokhi från Skolförvaltningen
Ulrika Olsson från Samhällsförvaltningen
Susanne Nordlander från Socialförvaltningen
Annelie Lundström från Socialförvaltningen
Malgorzata Håkansson från Kommunstyrelseförvaltningen
Andreas Einarsson från Hemab
En del av kontaktpersonens uppdrag blir att följa upp
ärenden/synpunkter från Tillgänglighetsrådet som i form av
tjänsteskrivelse skickas till respektive förvaltning/bolag. Det
uppdraget består av att följa upp status på ärenden och avrapportera
till tillgänglighetssamordnaren som i sin tur avrapporterar till
Tillgänglighetsrådet.
Gruppen har haft sin första träff den 3 november. Den 19 december,
träffades gruppen igen i syfte att planera för 2017 utifrån det
gemensamma uppdraget att utveckla tillgänglighetsarbete i
Härnösands kommun. Resultat av planeringen sammanfattades i ett
årshjul med olika aktiviteter.
Den första stora satsningen blir att skapa en tillgänglighetsguide på
Härnösands kommuns hemsida. Syfte med en tillgänglighetsguide är
att ge en överblick av tillgängligheten i kommunens lokaler, med
fokus på de byggnaderna och lokalerna som besöks ofta av
allmänheten, såsom biblioteket, teater, Stadshuset, skolorna etc.
Arbete med att sammanställa information som ska exponeras på
Härnösands kommun webbsida påbörjades redan i januari och
inventeringen ska pågå under våren 2017.
Nästa steg i utvecklingen av en tillgänglighetsguide bör vara
information kring tillgänglighet i andra offentliga lokaler såsom apotek,
biografer, hotell, restauranger och butiker.

4.2.

Genomgång av ärendelistan
Tillgänglighetssamordnare avrapporterar till rådet status på
alla beslutsärenden som tillgänglighetsrådet har behandlat
under 2016, med några få tidigare ärenden. Ulrika Olsson från
Samhällsförvaltningen uppdaterar status på ärenden, där
samhällsförvaltningen var mottagare av rådets synpunkter. Det
har inkommit följande svar:
 från Härnösands Hus angående rådets synpunkter på bl.a.
handikappanpassade tvättstugor
 från Samhällsförvaltningen ang. synpunkter på markering
av sittplatser för funktionshindrade på bussarna inom
kollektiv trafik
 från Samhällsförvaltningen ang. förslag om att tätorttrafik i
Härnösand med bussarna ska fortsätta senare på kvällarna
Några andra ärenden på listan, kommer att besvaras genom
kommunens arbete med tillgänglighetsguide, där sker inventering av
lokaler t.ex. hörselsligor etc.
4.3.

Tillgänglighet i butiker – uppföljning efter enkäten
Undersökningen baseras på Konsumentsverkets information
och genomfördes i somras i form av en enkel enkät. Syfte med
undersökningen är att stödja de lokala butikerna i deras arbete
för ökat tillgänglighet och tack vare det skapa ännu mer
attraktiv handelsplats Härnösand!
Ett antal enkäter lämnades in till tillgänglighetssamordnaren
Malgorzata Håkansson som har sammanställt en kort rapport
utifrån alla enkätsvaren. Den kommer att användas som grund
till en fortsatt dialog med lokal handeln i syfte att öka
möjligheten till att utveckla tillgängligheten i butikerna, där
tillgänglighetsrådet erbjuder sin kompetens inom det området.

5. Beslutsärenden: Tillgänglighetsrådet fattar beslut:
5.1. ATT ändra namn för Lokalgruppen till REFERENSGRUPPEN
FÖR TILLGÄNGLIGHTESFRÅGOR.
samt ATT utöka antal medlemar i gruppen med Inger Wiberg från
Autism – och asbergerföreningen.
Bakgrund: Lokalgruppen, numera Referensgruppen för
tillgänglighetsfrågor är en arbetsgrupp inom Tillgänglighetsrådet, med
representanter från olika medlemsföreningar och med olika
perspektiv på tillgängligheten. Gruppen som kan stödja de
kommunala verksamheterna vid t.ex. ombyggnationer av lokaler med
att ge sitt perspektiv på tillgängligheten.

5.2. ATT godkänna ett uppdrag för Referensgruppen för
tillgänglighetsfrågor gällande ombyggnad av receptionen i
Johannesbergshuset.
Arbetsgruppen tar kontakt med Arbetslivsförvaltningens
förvaltningschef Petra Norberg för vidare diskussion kring uppdraget.
Bakgrund: Tillgänglighetssamordnaren förmedlar ett önskemål från
verksamheterna att bjuda in Referensgruppen för tillgänglighetsfrågor
för diskussion och synpunktinlämning angående ombyggnad av
gemensamma receptionen på Johannesbergshuset (tre förvaltningar
– Arbetslivs-, Skol- och Samhällsförvaltning)
5.3. ATT ställa sig bakom Referensgruppens för
tillgänglighetsfrågor önskemål om att vara delaktig i
ombyggnationen av Franzénskolan
samt ATT ge tillgänglighetssamordnaren uppdrag att
vidarebefordra beslutet till Skolförvaltningen.
Bakgrund: Ombyggnation av Franzénskolan är så gott som klar, men
Referensgruppen ser ändå vikten av att komma med sina synpunkter
på tillgängligheten för att förhoppningsvis kunna bidra till utökad
tillgänglighet utifrån olika perspektiv.
5.4. ATT ställa sig bakom Referensgruppens för
tillgänglighetsfrågor önskemål om att vara delaktig i arbete att
utveckla Härnösands centrum
samt ATT ge tillgänglighetssamordnaren uppdrag att
vidarebefordra beslutet till Tillväxtavdelningen, Härnösands
kommun.
Bakgrund: Det pågår ett arbete med att ta fram en samlad
”affärsplan” för utveckling av handelscentrum i Härnösand, där
kommunen samverkar med lokal handeln för att öka
attraktionskraften av Härnösand genom en lånsiktig satsning.
Referensgruppen vill gärna vara involverad i pågående arbete genom
att komma med sina synpunkter på tillgänglighet för att
förhoppningsvis kunna bidra till ökad tillgänglighet utifrån olika
perspektiv.
5.5. ATT framföra, via tillgänglighetssamordnare Malgorzata
Håkansson, sitt önskemål om att föra en dialog med
Lokalgruppen som jobbar på kommunövergripandenivå med
lokalfrågor, i syfte att få information om kommande
ombyggnationer eller lokalbyte samt för att erbjuda sitt stöd i
arbete med ökad tillgänglighet.
Bakgrund: Tillgänglighetsrådet vill gärna få information i tidigt skede
om kommande ombyggnationer eller andra anpassningar av
befintliga lokaler för att kunna erbjuda sitt stöd genom

Referensgruppen för tillgänglighetsfrågor.
Tillgänglighetssamordnaren kommer att kontakta kommunens
huvudintendent för att jobba vidare med den frågan.
6.

Information från föreningar
Önne Norberg från Diabetesföreningen informerar om att
föreningen behöver välja en ny ordförande och föreningen
hoppas på att hitta en engagerad person som vill ta på sig det
uppdraget.
Bengt Danielsson från Hörselskadades förening berättar att
föreningen blev inbjuden till trygghetsboende på Vårsta för en
utbildning/information till medarbetarna kring det vardagliga livet
med hörselnedsättning. Föreningen hoppas på att de kommunala
verksamheterna också vill ta del av det erbjudandet.
Rolf Andersson från HSO informerar att man har diskuterat
HSOs framtid på ordförandemöte föregående vecka och att man
har kommit fram till att avvakta med definitiva beslut till årsmöte.
Det finns oro att HSO hotas av avveckling om inte tillräckligt
många föreningar anslutar sig till HSO.
Ann-Sofie Höij från Neuroförbundet informerar att föreningen har
börjat med bad på Rehabbadet, på måndagar kl.16.00 samt att
det finns många andra aktiviteter inplanerade t.ex. Utflykter till
bio eller bingo.
En annan information som tas upp är att den 30 mars kl.18.30
anordnas i Kramfors en konsert ” Musik i särklass”, en äkta må
bra-föreställning med låtar skrivna och framförda av elever från
Kramfors särskola i samarbete med gymnasiesärskolan, daglig
verksamhet och SUV, Särskild Utbildning för Vuxna.

7.

Övriga frågor- inga övriga frågor.
Kommande möte
- Tillgänglighetsråd 3:e april 2017, kl. 13.00 - 16.00
(beredning den 23:e mars kl. 16.00).
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Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

