
Agneta Jonsson, ordförande 
TR(S) 
Eva-Clara Viklund – 
oppositionsföreträdare(M) 
Malgorzata Håkansson- 
tillgänglighetssamordnare 
Önne Norberg och Ulf 
Nordström – Diabetesföreningen 
Margreta Thelin – 
Härnösands/Kramfors 
Strokeförening 
Inga-Lill Viberg-Hansson - Hjärt 
och Lungsjukas förening 
 
Frånvarande representanter: 
Synskadades förbund, DHR, 
Autism- och Asbergerföreningen, 
Reumatikerföreningen, 
Demensföreningen Violen, 
Härnösands dövas förening 
 

 

Louise Solin – Gå och bada 
Stefan Morell - FUB 
Bengt Danielsson – 
Hörselskadades förening 
Ann-Sofie Höij– Neuroförbundet 
Rolf Andersson och Pia 
Niklasson – HSO 
Nils Anders Lindström – 
Psoriasis Lokalavdelning 
Evy Ottemark – RSMH 

Mattias Rönnqvist – Samhällsförvaltningen 

 

1. Val av justerare  

Till justerare utsågs Louise Solin.  
Tid för justering: 11 april kl. 14.00. Plats: Statshuset (det blå huset), 
HR-avdelningen, 1 tr. 

2. Fastställning av dagordningen 

Dagordningen godkänndes med justering beträffande 
informationsärenden, som kompletterades med information från 



Mathias Rönnqvist, teknisk handläggare på Samhällsförvaltningen, 
kring tillgänglighetsperspektiv i hans vardagliga jobb. 

 

3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

4. Informationsärenden: 
4.1 Tillgänglighetssamordnare informerar 
- Tillgänglighetsarbete 2017  

Arbetsgruppen för tillgänglighetsarbete, som består av 
representanter från förvaltningar och kommunala bolag, 
fortsätter jobba med att förbereda en inventering av 
tillgängligheten i de kommunala lokalerna som frekvent 
besöks av allmänheten. Inventeringen skapar ett 
underlag till en tillgänglighetsguide som kommer att 
exponeras på Härnösands kommuns hemsida.  

 
- Projekt centrumutveckling 

Det är ett projekt där Härnösands kommun samverkar 
med lokala handelsföreningar och lokalt förankrade 
fastighetsägare i syfte att utveckla Härnösands centrum. 
Tillgänglighetssamordnare har deltagit i två senaste 
informationsmöten kring projektet och hennes viktigaste 
uppdraget är att bevaka utvecklingen av det arbete 
utifrån tillgänglighetsperspektiv. Bl.a. etablerades kontakt 
med arkitekten som ska påbörja ett arbete med att skapa 
förslag till en fysisk utformning av centrum.  

 
4.2 Referensgruppen berättar om sitt besök på  

Johannesbergshuset (ombyggnad av receptionen) 
Referensgruppen för tillgänglighetsfrågor – en 
arbetsgrupp inom Tillgänglighetsrådet, blev inbjuden till 
Johannesbergshuset, där planeras ombyggnad av 
receptionen. Tre förvaltningar är involverade i det arbete: 
Arbetslivsförvaltningen, Samhällsförvaltningen och 
Skolförvaltningen. Gruppen har lämnat in synpunkter på 
ombyggnationen utifrån tillgänglighetsperspektiv, bl.a. 
kring belysningen, HPC toaletter, akustiken och entrén. 
Tillgänglighetsrådets representanter som ingår i 
referensgruppen tyckte att det var bra att 
verksamheterna kontaktade dem i tidigt skede av 
ombyggnationen. 
 
 
 
 
 



4.3 Rutin för anmälan av ledamöter och ersättare till  
Kommunstyrelsen före den 1 juni, enligt 
Tillgänglighetsrådets reglemente.  
Ordförande påminner alla föreningar att senast den 1 juni 
ska anmäla på nytt alla eventuella förändringar i vilka 
som representerar respektive förening i 
Tillgänglighetsrådet, gäller både ordinarie ledamöter som 
ersättare. Det är tillgänglighetssamordnare Malgorzata 
Håkansson som tar emot information om ändringar, per 
mail: malgorzata.zapasnik-hakansson@harnosand.se 
eller per brev.  
 

4.4 Information från Mathias Rönnqvist som jobbar som 
teknisk handläggare på Samhällsförvaltningen med 
ansvar bl.a. samhällsplanering av gator, enskilda väger, 
parkområden, lekparker etc. Mattias berättar hur 
tillgänglighetsperspektiv tas i beaktning i hans arbete 
bl.a. tack vare detaljerade checklistor. 

  
4.5 Genomgång ärendelista 

Tillgänglighetssamordnare avrapporterar till rådet status 
på alla beslutsärenden som tillgänglighetsrådet har 
behandlat under 2016 och 2017.  
Ärende från 6 feb 2017 – ”Tillgänglighetsrådets 
referensgrupp vill besöka Wendela Hellmanskolan (f.d. 
Franzénskolan) för att bilda sig uppfattning om 
ombyggnationen utifrån tillgänglighetsperspektiv” – 
tillgänglighetssamordnare informerar att referensgruppen 
är hjärtligt välkommen att besöka skolan den 12 april 
kl.15.00. 
Ärende från 6 feb 2017 – ”Dialog med Lokalgruppen 
kring tillgänglighetsperspektiv vid ombyggnationer eller 
lokalbyte” – tillgänglighetssamordnare informerar att 
ärende är under bearbetning, bl.a. initierades en dialog 
kring det ämnet med kommunens huvudintendent som är 
involverad i Lokalgruppens arbete.  
Ärende från 7 nov 2016 – ”Synliggörande av de gråa 
pelarna på Storgatan och Trädgårdsgatan” – Mattias 
Rönnqvist informerar att Samhällsförvaltningen tog del av 
synpunkterna och att synpunkterna kommer att beaktas i 
centrumutvecklings projekt.  
 
Några andra ärenden på listan, kommer att besvaras 
genom kommunens arbete med tillgänglighetsguide, där 
sker inventering av lokaler t.ex. hörselsligor etc.  
 
Ett beslut fattas att befintlig ärendelista kompletteras med 
att avrapporterade ärenden hänvisas till protokoll, där 
finns mer detaljerad information kring inkomna svar.  

mailto:malgorzata.zapasnik-hakansson@harnosand.se


 
 

5. Beslutsärenden - Tillgänglighetsrådet fattar beslut: 

 

5.1. ATT samtliga föreningar representerade i 
Tillgänglighetsrådet erbjuds möjlighet att komma med 
synpunkter på förslag till program för demokrati och inflytande i 
Härnösand genom att leverera synpunkterna till 
tillgänglighetssamordnare Malgorzata Håkansson senast 21 april 
 
samt ATT godkänna uppdrag till Tillgänglighetsrådets beredning 
att utifrån alla synpunkter sammanställa och skicka senast 3 maj 
Tillgänglighetsrådets remissvar på förslag till program för 
demokrati och inflytande i Härnösand. 
 
Bakgrund: Kommunfullmäktige har tillsatt en beredning med uppdrag 
att ta fram ett program för demokrati och inflytande i Härnösands 
kommun. Målet är stärka invånarnas möjligheter till inflytande och 
delaktighet i samhällsutvecklingen. 
Närhet mellan förtroendevalda politiker och invånare är en grundbult i 
det demokratiska samhället. Ett aktivt demokratiskt samtal stärker 
legitimitet, effektivitet och kvalitet i de kommunala besluten. 
Undersökningar visar också att många är intresserade av att påverka 
samhällsutvecklingen, men vet inte alltid hur. 
Förslaget skickades ut på remiss till bland annat de politiska partierna 
och medborgarråden under vecka 10. Tillgänglighetsrådet påbörjade 
diskutera förslaget den 3 april, ledamöter fick alla handlingar bifogade 
med kallelse.  Förslaget är även tillgänglig på 
https://www.harnosand.se/kommunen/politikochdemokrati/medborgar
dialogen/programomdemokratiochinflytandefragor.4.514277d315aa4
81cb6b6303d.html 
 
 
5.2. ATT lämna in synpunkter kring budgetarbete 2018 med 
fokus på satsningar som ökar tillgängligheten. Detta innebär att 
synpunkterna från förra året ska kompletteras med 
synpunkterna som tillkommer under träffen med 
kommunstyrelsen den 25 april 
 
samt ATT godkänna uppdrag till Tillgänglighetsrådets beredning 
att sammanställa alla synpunkter och skicka de till 
kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund: Onsdagen den 22 mars Kommunstyrelsen har bjudit in 
kommunens samtliga medborgarråd till informationskväll, där 
presenterades bl.a. kommunens budgetarbete 2018. I samband med 
informationen, uppmånades Tillgänglighetsrådet att komma med 

https://www.harnosand.se/kommunen/politikochdemokrati/medborgardialogen/programomdemokratiochinflytandefragor.4.514277d315aa481cb6b6303d.html
https://www.harnosand.se/kommunen/politikochdemokrati/medborgardialogen/programomdemokratiochinflytandefragor.4.514277d315aa481cb6b6303d.html
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synpunkter kring budgetarbete 2018 med fokus på satsningar som 
ökar tillgängligheten.  
Under beredningen inför tillgänglighetsrådet kom upp ett förslag att 
Tillgänglighetsrådet ska komma med samma synpunkter som förra 
året (se bilaga 1) samt att diskutera ytterligare synpunkter under 
sammanträde den 3 april. Kommunstyrelsen kom också med 
inbjudan till en till träff den 25 april, där skapas ytterligare möjlighet att 
ställa frågor kring kommunens budgetarbete. 
 
5.3. ATT ställa sig bakom synpunkterna från Ångermanlads 
Diabetesförening och skicka ärende till Kommunstyrelsen för 
vidare beredning och ställningstagande.  
 
Bakgrund: Till Tillgänglighetsrådet inkom ett ärende från Södra 
Ångermanlands Diabetesförening beträffande(se bilaga 2): 

 Framtid av funktionen diabetessköterska för typ 1 diabetiker 
vid Specialistmedicin i Härnösand 

 Framtid av funktionen hjärtsköterskan vid Specialistmedicin i 
Härnösands kommun. 

 Nedläggning av Ögonkliniken i Härnösand. 

 Behov av informationsträff kring tillgängligheten för 
vårdbehövande 

 
 
6. Information från föreningar 

 Pia Niklasson från Neuroförbundet informerar att föreningen 
anordnar en rehab resa till Pärnu i Estland den 28 maj. Det 
finns platser kvar för de som är intresserade av att följa med, 
kontakta isf Pia för mer info kring resan.  

 Rolf Andersson från HSO påminner om Årsmöte den 17 maj 
kl.18.00 i Gula Villan, ett möte som blir avgörande för HSOs 
framtid.   
HSO tillsammans med Hjärt- och Lungsjukas förening ska 
anordna rehab resa till Pärnu i Estland i september.  
En annan nyhet från HSO är att föreningen har anställt på 
deltid en kanslist. 

  Stefan Morell från FUB informerar att föreningen har haft ett 
Årsmöte och där valdes ny ordförande – Inga-Lill Morell samt 
en ny sekreterare 

 
 



 
 

 Evy Ottemark från RSMH informerar att deras styrelse sitter 
kvar, inga förändringar i dess sammansättning. 

 Önne Norberg från Diabetasföreningen berättar att föreningen 
behöver hitta en ny ordförande och att föreningen söker en 
engagerad person som är intresserad av det uppdraget. 

 
 

7. Övriga frågor 

 Rolf Andersson från HSO efterlyser information om hur det 
fungerar med Föreningsarkiv, om en förening är intresserad av 
att ta del av deras service – Önne Norberg tar på sig att reda 
på alla fakta och återkopplar oss på nästa Tillgänglighetsråd.  

  

Kommande möte 

- Tillgänglighetsråd 12:e juni 2017, kl. 13.00 - 16.00  

(beredning den 23 maj kl.14.00) 

 

 

 

 

Tillgänglighetsrådets ordförande Justerare 
Underskrift Underskrift 

Agneta Jonsson  Louise Solin 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

  

 

 

 

Bilaga 1 – Skrivelse Tillgänglighetsrådets synpunkter på budgetarbete 2017 

Bilaga 2 – Ärenden från Ångermanlads Diabetesförening  


