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1. Val av justerare  

Till justerare utsågs Stefan Morell.  
Tid för justering: 14 juni kl. 16.15. Plats: Statshuset (det blå huset), 
HR-avdelningen, 1 tr. 



2. Fastställning av dagordningen 

Dagordningen godkänndes med justering beträffande punkten 
Övriga, som kompletterades med ett ärende från Hörselskadades 
förening och Synskadades lokalförening i Härnösand. 

3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

4. Informationsärenden: 

4.1. Rutin för anmälan av ledamöter och ersättare till 
Kommunstyrelsen före den 1 juni, enl. 
tillgänglighetsrådets reglemente. 
 
Ordförande påminner alla föreningar att senast den 1 juni 
anmäls på nytt alla eventuella förändringar i vilka som 
representerar respektive förening i Tillgänglighetsrådet, 
gäller både ordinarie ledamöter som ersättare. 
Sammansättning av Tillgänglighetsrådet exponeras på 
Härnösands kommuns hemsida och det är viktigt att 
säkerställa att alla uppgifter är korrekta. 
http://harnosand.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=1
189 
 

4.2. Tillgänglighetssamordnare informerar: 
 
- Tillgänglighetsarbete 2017 – uppdatering 

Kort resumé av olika aktiviteter som genomfördes under 
första halvåret 2017: 

 Förvaltningsledningsgrupper och Hemabs 
ledningsgrupp fick information om utvecklingen av 
tillgänglighetsarbete 2017, utifrån planeringen som 
skapades av arbetsgruppen för tillgänglighetsarbete 
( en arbetsgrupp med representanter från alla 
förvaltningar och Hemab) 
  

 Vi har utvecklat rutiner för ärendeflöde från och till 
Tillgänglighetsrådet samt övriga rutiner kopplade till 
Tillgänglighetsrådet 

 

 Vi har förberett till allt för att påbörja en omfattande 
inventering av tillgängligheten i de kommunala 
lokaler, där allmänheten har tillgång. 
Syfte med inventeringen är att sammanställa 
information om tillgängligheten i våra lokaler och 
exponera den på Härnösands kommun hemsida i 
forma av en tillgänglighetsguide 

http://harnosand.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=1189
http://harnosand.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=1189


En verksamhetsanpassad mall och 
processbeskrivning för inventering togs fram, aktiviten 
påbörjas efter sommaruppehåll. 

 

 From hösten 2017 börjar vi exponera succesivt på vår 
externa hemsida information om tillgänglighet. 
 

4.3.  Genomgång ärendelista 
 
Tillgänglighetssamordnare avrapporterar till rådet status på 
alla beslutsärenden som tillgänglighetsrådet har behandlat 
under 2016 och 2017.  
Några andra ärenden på listan, kommer att besvaras 
genom kommunens arbete med tillgänglighetsguide, där 
sker inventering av lokaler t.ex. hörselsligor etc. Nya svar 
kom in från Samhällsförvaltningen och gäller: 
- Synpunkt från Tillgänglighetsrådet i Härnösands 

kommun angående tydligare delningsmarkeringar 
mellan gång- och cykelbanor; inkommen uppdatering 
” När det gäller separering av gång- och cykelbanor är 
dom egentligen redan det i de allra flesta fall. Dock är 
det långt mellan markeringarna i banan och därför 
upplevs det otydligt. På ett antal gång- och cykelbanor 
är dessutom gång respektive cykel på ”fel” sida. Detta 
går att ordna då den årliga målningen görs. D.v.s., en 
förtätning av symbolerna”  

- Ärende från Tillgänglighetsrådet med förslag att skapa 
Hälsans stig; inkommen uppdatering ” Gällande Hälsans 
stig, kommer det finnas fina promenadstråk på nya 
området vid Lövudden, exakt hur det kommer märkas 
upp är dock inte klart i nuläget”. 
 

 
4.4. Niklas Jonsson från Härnösands Folkhögskolan 

berättar om projektet Funktion med variation. 
Härnösands folkhögskola har lång erfarenhet av arbete 
med att ge särskilt stöd för eleverna. Pedagogik och 
metoder anpassas för att alla ska lyckas med sina studier. 
Särskilda insatser, i form av extra stöd, ges om man har 
fysiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
 

4.5. Förankring av information från Tillgänglighetsrådet i 
respektive förening 

 
Tillgänglighetssamordnaren tar upp en fråga för diskussion: 
hur förankras information från Tillgänglighetsrådet i 
respektive förening, är det något som 
tillgänglighetssamordnaren kan bistå med? 



Vi kommer fram att de flesta föreningar har en bra rutin för 
förankring av information från Tillgänglighetsrådet och att 
föreningarna ska i större omfattning nyttja möjligheten att 
bjuda in tillgänglighetssamordnaren till deras möten för 
fortsatt dialog kring utveckling av tillgänglighetsarbete. 
 

 
5. Beslutsärenden- Tillgänglighetsrådet fattar beslut: 

 
5.1. ATT i samråd med Autism& Aspergerföreningen 

förflytta deras ärende till nästa Tillgänglighetsråd den 9 
oktober pga. det finns ingen representant från 
föreningen närvarande idag, något som krävs för 
beslut för att TR ska få bakgrundsfakta till föreningens 
frågeställning. 
 

5.2. ATT fastställa datum för Tillgänglighetsrådet under 
hösten 2017 till 9 oktober med beredning 22 september 
och 4 december med beredning 21 november. 
 

5.3. ATT ge tillgänglighetssamordnaren uppdrag att bjuda 
in under hösten 2017 nyckelpersoner kopplade till 
följande intresseområden: projekt centrumutveckling, 
bygglovshantering, Lärvux/Vuxenutbildning i 
Härnösand och Statens Specialpedagogiska Institut. 

 
Bakgrund: Tillgänglighetsrådet kan bestämma en långsiktig 
planering av olika informationsinsatser, beroende på behov 
och intresse. Det finns möjlighet att bjuda in gäster som 
kan berätta om olika perspektiv på tillgänglighetsarbete.  

 
5.4. ATT ge tillgänglighetssamordnaren uppdrag att ta fram 

ett komplett förslag till alla förutsättningar och rutiner 
för instiftande av Tillgänglighetspris och presentera 
det på Tillgänglighetsrådet den 9 oktober 
 
Bakgrund: Tillgänglighetspris handlar om att 
uppmärksamma en person, en verksamhet eller en 
förening som aktivt arbetar för att förbättra tillgängligheten. 
Priset kan tilldelas en kommunal medarbetare eller 
verksamhet, privat person eller företag/förening i 
Härnösands kommun. Det kan handla om att förbättra den 
fysiska tillgängligheten, kommunikationen eller bemötande. 
Det kan också handla om ökad delaktighet och jämlikhet. 
Varje pristagare får motta ett speciellt symboliskt pris och 
ett diplom. Pristagaren kommer vidare att uppmärksammas 
i lokala pressmeddelanden och presenteras på 
kommunens webbsida 

 



 
5. Information från föreningar 

 Pia Niklasson från HSO Neuroförbundet informerar att 
medlemar från Neuroförbundet var på en rehabresa till Pärnu i 
Estland den 28 maj. Gruppen var nöjd med utbudet av 
behandlingar men påpekade också bristfällig 
handikappanpassning av anläggningen och samt på bussen 
som bokades för den resan.  
Pia informerar också att from hösten sköter HSO bokningar av 
gymnastiksalar på Rehab i Härnösand. Första hösttermin blir 
kostandsfritt att boka och nyttja gymnastiksalarna, det görs på 
prov och utvärderas i årsskifte.  

 

6. Övriga frågor 

 Några ledamöter tar upp att Dollarstore i Härnösand inte har 
någon handikapparkering, man har påpekat det i butiken och 
hoppas på att en handikapparkering inrättas inom kort. 

 Önne Norberg från Diabetesföreningen informerar kort om 
Föreningsarkivens verksamhet. Rådet vill gärna göra där ett 
besök för att inhämta mer information. 

 Ett ärende från Hörselskadades förening och Synskadades 
lokalförening i Härnösand tas upp för en kort diskussion. 
Ärendet lämnades in efter beredningen och hann inte tas upp i 
kallelsen, det innebär att den tas för beslut på kommande 
Tillgänglighetsrådet den 9 oktober.  
 

Kommande möte 

- Tillgänglighetsråd 9:e oktober 2017, kl. 13.00 - 16.00  

(beredning den 22 september kl.14.00) 

 

 

 

Tillgänglighetsrådets ordförande Justerare 
Underskrift Underskrift 

Agneta Jonsson  Stefan Morell 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

  

 

 

 

  


