
Agneta Jonsson, ordförande 
TR(S) 
Eva-Clara Viklund – ledamot(M) 
Malgorzata Håkansson- 
tillgänglighetssamordnare 
Önne Norberg och Ulf 
Nordström – Diabetesföreningen 
Gerrit Heinsius och Inga-Lill 
Viberg Hansson - Hjärt och 
Lungsjukas förening 
Thyra Lindström- Härnösands 
Dövas förening 

Frånvarande representanter:  
Gå och bada, RSMH, 
Neuroförbundet, FUB, 
DHR, HSO, Härnösand/Kramfors 
Strokeförening 

Bengt Danielsson – 
Hörselskadades förening 
Nils Anders Lindström – 
Psoriasis Lokalavdelning 
Domeniq Adou och Ingrid 
Nordin- Synskadades förbund 
Kerstin Nilsson- 
Reumatikerföreningen 
Sigrid Götberg- 
Demensföreningen Violen 
Inger Wiberg och Elisabeth 
Pellkvist - , Autism- och 
Asbergerföreningen 

Niklas Hälldahl – verksamhetschef Samhällsförvaltningen 

1. Val av justerare

Till justerare utsågs Bengt Danielsson.  
Tid för justering: 20 oktober kl. 11.00. Plats: Statshuset (det blå 
huset), HR-avdelningen, 1 tr. 



2. Fastställning av dagordningen 

Dagordningen godkänndes med justering beträffande punkten 
Beslutsärenden, som kompletterades med ett ärende från 
Hörselskadades förening och Synskadades riksförbund lokalförening i 
Härnösand. En annan justering blev att punkt 4.2  på 
Informationsärenden utgår. Henrik Skyttberg från Näringslivskontoret 
kommer att informera om projektet Centrum utveckling på nästa 
Tillgänglighetsrådet den 4 december 2017.  

3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

 

4. Informationsärenden: 

4.1. Niklas Hälldahl, teknikchef på Teknikavdelningen, 
Härnösands kommun svarade på frågor kring 
tillgängligheten i utemiljön.  
 

4.2. Utgår 
 

4.3. Tillgänglighetssamordnare informerar. 
 

 Arbetsgruppen för tillgänglighetsarbete har nästa möte 
v.42 med fokus på kommunövergripande inventering av 
tillgänglighet i Härnösands kommun publika lokaler. 
Syfte med inventeringen är att sammanställa 
information om tillgängligheten i våra lokaler och 
exponera den på Härnösands kommun hemsida i form 
av en tillgänglighetsguide.  

 En annan aktivitet som planeras under 2017 är 
uppföljning av den årliga enkäten från Myndigheten för 
delaktighet (MFD). Enkäten genomfördes under 2016 
och MFD rekommendationer är att under 2017 varje 
kommun följer upp resultat av enkäten.  

 
 

4.4. 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. Ett nytt 
svar kom in från Samhällsförvaltningen och gäller ett 
ärende som diskuterades på rådsmöte den 7 nov 2016 
Och som grundades på synpunkterna från Synskadades 
Riksförbund, Lokala avdelningen i Härnösand (SRF) kring 



tillgängligheten i Härnösands centrum. SRF föreslog att 
synliggöra de gråa pelarna på Storgatan och 
Trädgårdsgatan genom att måla dem med färg. I nuläge är 
de svåra att upptäcka för personer med nedsatt syn. 
Svaret från Samhällsförvaltningen bifogas till protokollet 
som bilaga 1.  

 
 
5. Beslutsärenden- Tillgänglighetsrådet fattar beslut: 

 
5.1. Att Eva-Clara Viklund utses som ersättare för 

ordförande Agneta Jonsson och viceordförande Stefan 
Morell, det innebär att Eva-Clara Viklund kommer att 
leda Tillgänglighetsrådet vid deras frånvaro. 
Bakgrund: beslut innebär att Eva-Clara Viklund, 
representant från oppositionen, kommer att leda 
Tillgänglighetsrådet vid frånvaro av både ordförande 
Agneta Jonsson och viceordförande Stefan Morell.  
Från Reglemente för Tillgänglighetsrådet i Härnösands 
kommun ”Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet som 
tillika är ledamot i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
utser också en representant från oppositionen till ledamot i 
rådet. Dessa utses per mandatperiod. Vice ordförande 
utses av rådet och ska vara en person från någon av 
organisationerna. Vice ordförande utses för två år i taget”. 
 

5.2. Att ställa sig bakom en skrivelse från Autism och 
Aspergersföreningen beträffande deras synpunkter på 
tillgänglighet till ridaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning i Härnösand Hästsport Arena 
samt ge uppdrag till tillgänglighetssamordnaren att 
skicka ärendet vidare till de berörda beslutsfattarna 
inom Härnösands kommun.  
Bakgrund: Autism och Aspergersföreningen tar upp 
kostnadsfrågan för ridlektioner för personer med 
funktionsnedsättning i jämförelse med samma tjänst i 
samma omfattning för personer utan funktionsnedsättning. 
Ridskolechef Sara Holmgren besvarade frågan, där 
framgår behov av ledsagare till varje elev med 
funktionsnedsättning.  
För att ta del av hela skrivelsen – se bilaga 2 
 

5.3. Att instifta ett Tillgänglighetspris som ska delas ut två 
gånger om året med start december 2017, därefter 
delas den ut varje år i juni och december. 

 
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. Alla nomineringar tas upp på 
beredningen som väljer max tre kandidater till priset. 
Tillgänglighetsrådet kommer att genom rösta välja den eller 
de som tilldelas tillgänglighetspriset.  
 
 

 
5.4. Att ställa sig bakom en skrivelse från Hörselskadades 

förening och Synskadades riksförbund lokalförening i 
Härnösand beträffande deras synpunkter om 
inrättande av tjänster som syn- och hörselinstruktörer 
samt ge uppdrag till tillgänglighetssamordnaren att 
skicka ärendet vidare till de berörda beslutsfattarna 
inom Härnösands kommun.  
Bakgrund: Föreningar skriver att för et antal år sedan fanns 
syn- och hörselinstruktörer i alla kommuner, även i 
Härnösand, men allt eftersom, när dessa har gått i pension 
har de inte ersatts av nya instruktörer. Sverige har en 
alltmer åldrande befolkning och därmed också många med 
just hörsel och/eller synnedsättning, därför är behovet av 
hörsel och syninstruktörer stort.  
För att ta del av hela skrivelsen – se bilaga 3  
 
 

6. Information från föreningar 

 Bengt Danielsson från Hörselskadades förening 
informerar att den 14 oktober är Hörselskadades Dag 
och att föreningen har ordnat olika aktiviteter i Gulla 
Villan den dagen kl.12-15, där allmänheten är 
välkommen att delta.  

 Ingrid Nordin från Synskadades riksförbund informerar 
att den 15 oktober är Vita Käppens dag samt att 
rikskongress för Synskadades riksförbund kommer at 
äga rum i slutet på oktober.  

 Thyra Lindström från Härnösands Dövas förening 
berättar att den 24 oktober kl.18.30 på Nybrogatan 17 
anordnas en föreläsning med tema: döv och dement. En 
annan föreläsning med en inbjuden föreläsare från 
Språkrådet kommer att äga rum den 25 oktober kl. 
12.00 – hörande personer som behöver tolk ska anmäla 
sig till Thyra Lindström thyra.lindstrom@gmail.com 

mailto:thyra.lindstrom@gmail.com


 Önne Norberg från Diabetesföreningen informerar att 
medlemar i föreningen ska äta jultalrik den 5 december. 

 Kerstin Nilsson från Reumatikerföreningen informerar 
att den 12 oktober är Reumatikerdagen och den dagen 
föreningen ska dela ut infoblad vid ICA Maxi. Även 
deras förening kommer att äta tillsammans i december 
en Jultalrik. 

 Information från HSO: nästa år HSO anordnar en 
valdebatt med inbjudna lokala politiker och med 
tillgänglighet i fokus. Redan nu finns det möjlighet att 
anmäla debattfrågor till HSOs kansliet.  

 Inger Wiberg från Autism& asperbergföreningen 
informerar att föreningen kommer att genomföra 
informationsaktiviteter på Stora Torget i Härnösand.    

7. Övriga frågor 

Ett önskemål kommer in om annan möblering i Olof Högbergssalen, 
nästa gång beställs skolsittning istället för biosittning.  

 

Kommande möte 

- Tillgänglighetsråd 4:e december 2017, kl. 13.00 - 16.00  

(beredning den 17 november kl.10.00) 

 

 

 

Tillgänglighetsrådets ordförande Justerare 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Agneta Jonsson Bengt Danielsson 
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2017-04-03 

Samhällsförvaltningen 

Frida Ullberg, 0611-348196 

frida. u llberg@harnosand.se 
Tillgänglighetsrådet 

Postadress 

Svar på synpunkt ifrån Tillgänglighetsrådet 

I Härnösands centrum har vi idag ca 40stk pållare placerade på 
Köpmangatan, Trädgårdsgatan och Storgatan. Ett alternativ skulle vara att 
måla de infasade kanterna på pållarna (se bild) för att skapa en kontrast. Men 
vidare undersökning behövs för att ta fram rätt kulör baserat på NCS 
(Natura! Colour System)så ska ljushetskontrasten vara minst 0.40 mellan två 
ytor. Stadsarkitekt Thomas Karlström har blivit konsulterat i ärendet och bör 
fortsatt vara involverad i detta då pållarna till antal utgör en stor del av 
stadsmiljön i centrum. 

Enligt Boverkets föreskrift för tillgängliga platser är det mycket viktigt att ge 
förutsättningar för att skilja vissa byggda element åt och varna för farliga 
passager. Dessa förutsättningar skapas till viss del med att låta dessa element 
framträda mot omgivningen med hjälp av ijushetskontraster. Idag har vi i 
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---

markbeläggningen kontrastmarkeringar i form av utmärkande gatsten för att 
underlätta orienteringen för synsvaga. Dessa pållare är direkt anslutna till 
den markeringen vidare har vi även en linjeavattning(ACO drain) som 
fungerar som utmärkning men teknikavdelningen tar till sig SRF's synpunkt. 
SRF är välkommen att återkomma med ytterligare förslag och 
rekommendationer vad gäller utmärkningen av pållarna. 

Telefon 

Härnösands kommun 

Samhällsförvaltningen 

87180 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesbergshuset 

Brunnshusgatan 4 

Hemsida 

www.harnosand.se 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 

0611-34 80 00 vx 

Fax 

0611-34 81 65 

Organisattonsnr 

212000·2403 

Bankgiro 

5576-5218 



Härnösands kommun INFORMATION 

Datum Diarienummer 

Samhällsförvaltningen 2017-04-03 2017-1070-311 

Beskrivning av ärendet 

Vid Tillgängl ighetsrådets rådsmöte 161107 diskuterades ett ankommet 
ärende från Synskadades Riksförbund, Lokala avdelningen i Härnösand 
(SRF) kring tillgängligheten i Härnösands centrum. SRF föreslår att 
synliggöra de gråa pelarna på Storgatan och Trädgårdsgatan genom att måla 
dem med färg. I nuläge är de svåra att upptäcka för personer med nedsatt 
syn. Tillgänglighetsrådet beslutade att ställa sig bakom denna synpunkt samt 
att skicka vidare förslaget i sin helhet till Samhällsförvaltningen i 
Härnösands kommun for vidare utredning. 

Frida Ullberg 

Sida 

2(2) 
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ÄRENDE 

Datum 

Sida 

1 ( 1) 

Tillgänglighetsrådet HÄRI-.JÖSANDS KOMMUN 

Postadress 

2017 -06- 1 5 

Ärende till Tillgänglighetsrådet 
Dnr. KS \ i =°3 31.f- O(b� 

F.. . Autism & Aspergerföreningen orerungen��������������������� 

vill att en fråga/förslag behandlas av Tillgänglighetsrådets beredningsgrupp 
och tas upp som ärende på följande möte. 

Beskriv frågan/förslaget här: 

En vanlig elev på ridskolan får ridlektioner en termin en elev i anpassad mindre 
specialgrupp får ridlektioner en halv termin. Vi förstår att det möjligtvis är 
ekonomiskt 100 % rättvist men Härnösands kommun är ju av tradition en 
kommun som iallafall försöker ge plats till funktionshindrade ..... Finns verkligen 
inget sätt att dela av resurser så att alla elever får en hel termins lektioner? 
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Namn, telefonnummer och e-post till den som lämnat frågan/förslaget: 

Du kan skicka frågan/förslaget till Tillgänglighetsrådet, Härnösands 
kommun 871 80 Härnösand 

Du kan även lämna den i kommunreceptionen på Norra kyrkogatan 3. 

Härnösand kommun 
Kommunledningskontoret 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 
Rådhuset 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

E -post 
kommun@harnosand.se 

Telefon Organlsationsnr 
0611-34 80 00 vx 212000-2403 

Fax Bankgiro 
0611-34 80 30 5576-5218 
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Datum 

.2 ö ;f. I) 6. 0/r--:---
HÄRNÖSANDS KOMMUN-Tillgänglighetsrådet 

Postadress 

2017 -06- 0 8 

Ärende till Tillgänglighetsrådet � 

·�o:" se,I �k er cl« �I es f-� e t-t <1,?'J ve�
Föreningen fy11 'f.: U d a cl er; / V /c Il / Ft:, ,,,,. '1 'J ,· /I av'(,; s· ce // cl

c!,lf 
vill att en �förslag behandlas av Tillgänglighetsrådets beredningsgrupp
och tas upp som ärende på följande möte. =·/7 ;I t{,'(;J·J-(!:,,.1-� 

Namn, telefonnummer och e-post till den som lämnat ffågaR;lförslaget: 
J t,ie, ;-/ d ll/f1rc('> /'1, i? 7 v' - _z R( f?6 9 Z . 

_ �<7 j. :- ,·>1 41--r c/ n c'rcl, vi tt � ti) t-, t:'./ ;n Cc / I , C e>�-,;-7

tefor!.reu!-aful ,/rd-1/1, 5-y/rSLccd� c/es/ eka ( �,,..e ?I I' ·c,? ) 
Du kan skicka fråganffårslaget till Tillgänglighetsrådet, Härnöfands J 
kommun 871 80 Härnösand 
Du kan även lämna den i kommunreceptionen på Norra kyrkogatan 3. 

Telefon Organisationsnr 

Härnösand kommun 
Kommunledningskontoret 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Rådhuset 
Nybrogatan 8 

Hemsida 

www.harnosand.se 

E -post 

kommun@harnosand.se 

0611-34 80 00 vx 212000-2403 

Fax Bankgiro 

0611-34 80 30 5576-5218 



Ärende till TILLGÄNGLIGHETSRÅDET ! 

Från hörselskadades förening, och synskadades lokalförening i Härnösand. 

Vi önskar att Härnösands Kommun inrättar tjänst-er som hörsel och 
syninstruktörer igen. 

För ett antal år sedan fanns dessa i alla kommuner, så även i Härnösand, men 
har allt eftersom, när dessa gått i pension, inte ersatts av nya instruktörer. 

Man har tyckt att hemtjänsten skall göra denna viktiga, och värdefulla hjälp 
och service för människor med hörsel och synnedsättning. Men det har med 
tiden visat sig att, det är svårt för hemtjänsten, att göra instruktörernas arbete. 
Bland annat därför att det är så många olika hemtjänstmänniskor, som idag 
kommer hem till, och hjälper sina brukare. Man har inte den speciella 
kompetens som instruktörerna hade. Dessutom har och behöver inte alla med 
endast hörsel och/eller synnedsättning hemtjänst, som är friska i övrigt. 

Eftersom vi i denna del av landet, har en alltmer åldrande befolkning, och 
därmed också många med just hörsel och/eller synnedsättning, är behovet av 
hörsel och syninstruktörer stort. 

Det behövs kvalitativa insatser, för att kunna leva ett aktivt och självståndigt liv. 

Vi vill vara delaktiga på samhällets olika områden, och de speciella insatser som 
behövs, och idag utförs av hemtjänsten, är inte tillfredställande. Pga okunskap, 
många gånger. 




