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Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2017-12-04 

Datum 

Tid 

Plats 

Deltagare 

Måndagen den 4 december 2017 

13.00 -16.00 

Sambiblioteket, Härnösand 

Agneta Jonsson, ordförande 
TR(S) 
Eva-Clara Viklund - ledamot(M) 
Malgorzata Håkansson
tillgänglighetssamordnare 
Önne Norberg och Ulf 
Nordström - Diabetesföreningen 
Gerrit Heinsius och lnga-Lill 
Viberg Hansson - Hjärt och 
Lungsjukas förening 
Rolf Andersson och Pia 
Nicklasson - HSO 

Frånvarande representanter: 
Härnösands Dövas förening, 
Demensföreningen Violen, Autism
och Asbergerföreningen, FUB, 
DHR, Neuroförbundet, 

Bengt Danielsson -
Hörselskadades förening 
Nils Anders Lindström -
Psoriasis Lokalavdelning 
Domeniq Adou och Ingrid 
Nordin- Synskadades förbund 
Mikael Fröberg och Kerstin 
Nilsson- Reumatikerföreningen 
Kjell Bergström - Gå och Bada 
Margareta Thelin -
Härnösand/Kramfors 
Strokeförening 

Övriga närvarande: Henrik Skyttberg, centrumutvecklare från 

Näringslivsenheten 

1. Val av justerare 
Till justerare utsågs Mikael Fröberg. 
Tid för justering: 12 december kl. 16.00. Plats: Statshuset ( det blå 
huset), HR-avdelningen, 1 tr. 

Postadress Besöksadress Hemsida Telefon 

Härnösands kommun Stadshuset www.harnosand.se 0611-34 80 00 vx 
HR-avdelningen Norra kyrkogatan 3 E-post Fax Bankgiro 

871 80 Härnösand kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576-5218 

mailto:kommun@harnosand.se
http:www.harnosand.se
mailto:malgorzata.zapasnik-hakansson@harnosand.se
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2. Fastställning av dagordningen 
Dagordningen godkänndes i sin helhet. 

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

4. lnformationsärenden: 
4.1. Henrik Skyttberg, centrumutvecklare från 

Näringslivsenheten informerade om nuläge kring projektet 
Centrumutveckling. Bildspel från hans presentation bifogas 
till protokollet som bilaga 1 

4.2. Tillgänglighetssamordnare informerade: 

• En kommunövergripande inventering av tillgänglighet i 
Härnösands kommun publika lokaler har påbörjats. 
Syfte med inventeringen är att sammanställa 
information om tillgängligheten i de berörda lokaler och 
exponera den på Härnösands kommun hemsida i form 
av en tillgänglighetsguide. Det är Skolförvaltningen som 
jobbar nu med inventering och övriga verksamheter ska 
börja jobba med det under december månad. 

• HR avdelningen genomförde under november månad 
en utbildning Främja mångfald med diskrimineringslag 
som grund, där togs upp bl.a. funktionshinder som 
diskrimineringsgrund. I utbildningen deltog ca 90 chefer 
från Härnösands kommun och Hemab och många 
skyddsombud. Utvärderingen av utbildningen visade på 
ett stort intresse bland deltagarna för en 
påbyggnadsutbildning där tillgänglighet är i fokus, något 
som HR avdelningen kommer att erbjuda inom kort. 

• Tillgänglighetssamordnare tillsammans med 
kommunikationsavdelningen har inlett ett arbete som 
har för mål att exponera på Härnösands kommun 
hemsida en samlad information om tillgänglighet. Det 
innebär att information om tillgänglighet och 
tillgänglighetsarbete får sin egen plats på hemsidan 
from årsskifte. 

• Det pågår ett arbete med att inrätta en 
Servicecenter/Medborgarservice på Sambiblioteket, 
tillgänglighetssamordnaren ingår i en referensgrupp i 
samband med den kommande satsningen. 
Tillgänglighetsrådet har möjlighet att bjuda in den 
ansvarige projektledaren för mer information, det kan 
ske i februari eller april 2018. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 2017-12-11 

4.3. 

4.4. 

Ordförande Agneta Jonsson meddelar att det finns ett 
behov av att utse en ersättare för viceordförande Stefan 
Morell - det gäller medverkan i beredningen inför 
tillgänglighetsrådet. Ersättare ska vara en av ledamöter. 
Vid nästa Tillgänglighetsråd i februari 2018 kommer den 
fråga som beslutsärende, till dess ska alla fundera vem 
som ska nomineras och väljas som ersättare. 

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 svar har inkommit från Samhällsförvaltningen och 
Samhällsnämnden, det gäller ärende Hälsans stig. Både 
förvaltningen och nämnden yttrar sig om befintliga 
promenadstråk som fyller liknande funktion som Hälsans 
stig samt meddelar att det inte finns utrymme i budget idag 
för att prioritera konceptet Hälsans stig, se bilaga 2. 
Tillgänglighetsrådet diskuterar det inkomna svaret och 
kommer fram att man vill ha ett förtydligande från 
Samhällsförvaltningen kring beslutsunderlaget, främst 
beträffande kostnadsberäkning. Man diskuterar även 
säkerhetsrisker kopplade till att använda samma stråk för 
fotgängare och cyklister. Tillgänglighetssamordnare får 
uppdrag att vidarebefordra det till Samhällsförvaltningen. 

Ett annat ärende som diskuterades var ett ärende från juni 
2016 som gäller tillgänglighet i butikerna/lokal handel. 
Tillgänglighetsamordnaren Malgorzata Håkansson och 
centrumutvecklaren Henrik Skyttberg fick uppdrag att 
framföra ett önskemål från Tillgänglighetsrådet till den 
nybildade föreningen HÄR Handel och Möten AB om att 
etablera en samverkansdialog kring tillgänglighetsfrågor. 
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5. Beslutsärenden- Tillgänglighetsrådet fattar beslut: 

5.1. ATT justera tidigare beslut 5.3. från 9 oktober 2017 med 
att ändra tidspunkter för beslut om utdelning av 
tillgänglighetspriset till april och oktober 2018 i 
samband med tillgänglighetsrådets sammanträde. 
Bakgrund: På tillgänglighetsrådet den 9 oktober fattades 
beslut om 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. 
Justering gäller tidspunkter för utdelning av 
tillgänglighetspriset och det blir april och oktober 2018 som 
gäller. 

5.2. ATT bestämma datum för tillgänglighetsrådet våren 
2018 till: 
Tillgänglighetsråd 12 februari 2018 kl.13-16 
(beredning 30 januari 2018 kl.16.00) 
Tillgänglighetsråd 9 april 2018 kl.13-16 
(beredning 20 mars 2018 kl.15.30) 
Tillgänglighetsråd 11 juni 2016 kl. 13-16 
(beredning 29 maj kl.15.30) 

6. Information från föreningar 
• Diabetsföreningen informerar att den 5 december 

anordnas Julbord samt att föreningen skänker 5 000 till 
Diabetesfonden. 

• Hjärt- och Lungsjukas förening meddelar om 
Luciafirande som sker i Brunnskyrkan den 14 december 
kl.15 

• Hörselskadades och Synskakades föreningar informerar 
om en gemensam Julfest den 15 december kl. 12.00. 
Platsen är Församlingshemmet. 

• HSO påminner igen att den 26 april 2018 hålls en 
politikerdebatt och HSO uppmanar alla föreningar att 
anmäla till debatten respektive föreningens hjärtefrågor. 
Anmälan ska ske till HSOs kansliet. 
HSO kommer också med ett önskemål om att nästa år 
planera och samordna Julaktiviteter 2018 tillsammans 
för att optimera möjligheterna att delta i fler aktiviteter. 

• Ett tips tas upp om att det finns möjlighet att ansöka om 
bidrag från Rosenbäcksstiftelsen för att underlätta 
rörelsehindrades situation genom att lämna ekonomiskt 
understöd för undervisning och utbildning och utöva 
hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, 
arbetsmöjligheter och rekreation, se länken nedan 
http://www.rosenbacksstiftelsen.se/ 

http:http://www.rosenbacksstiftelsen.se
http:kl.15.30
http:kl.15.30
http:kl.16.00
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7. Övriga frågor 
Under beredningen den 17 november framförde ordförande Agneta 
Jonsson ett önskemål om att tillgänglighetssamordnaren Malgorzata 
Håkansson ska hålla i en föreläsning för Tillgänglighetsrådet 
beträffande Malgorzatas fredsuppdrag på Västbanken. Det förslaget 
presenterades för Tillgänglighetsrådet som samtyckte med 
ordföranden. Beslut fattades att föreläsningen sker i samband med 
Tillgänglighetsrådet i februari 2018. 

Kommande möte 
Tillgänglighetsråd 12 februari 2018 kl.13-16 
(beredning 30 januari 2018 kl.16.00) 

Underskrift 

hetsrådets ordförande Juste rare 
Underskrift 

Namnförtydligande 

Mikael Fröberg 

http:kl.16.00

