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Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2018-04-09 

Datum Måndagen den 9 april 2018 

Tid 13.00 -16.00 

Plats KS salen, Rådhuset, Härnösand 

Deltagare Agneta Jonsson, ordförande 
TR(S) 
Eva-Clara Viklund – ledamot(M) 
Malgorzata Håkansson- 
tillgänglighetssamordnare 
Gerrit Heinsius, Inga-Lill Viberg-
Hansson - Hjärt och Lungsjukas 
förening 
Stefan Morell - FUB 
Inger Wiberg, Elisabeth Pellkvist 
- Autism- och Asbergerförening 
Pia Niklasson – 
Neuroförbundet/HSO 
 
 
Frånvarande representanter:  
Diabetesföreningen, Psoriasis 
Lokalavdelning, Hörselskadades 
förening, RSMH, 
Demensföreningen Violen 
 
 
 

Ingrid Nordin- Synskadades 
förbund 
Kerstin Nilsson- 
Reumatikerföreningen 
Kjell Bergström – Gå och Bada 
Margareta Thelin – 
Härnösand/Kramfors 
Strokeförening 
Thyra Lindström, Kristofer 
Peterson - Härnösands Dövas 
förening 

Övriga närvarande: Ivar Hallin och Henrik Skyttberg – Länsstyrelsen,         

Anna-Sofia Såthe – medborgarsynpunkter 
 

1. Val av justerare  

Till justerare utsågs Inger Wiberg.  
Tid för justering: 24 april kl. 16.00. Plats: Statshuset (det blå huset), 
HR-avdelningen, 1 tr. 
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2. Fastställning av dagordningen 

Dagordningen godkänndes med justeringar: 

 Punkt 4.3 Presentation av den kommunala verksamheten 
Lärvux förflyttades till hösten 2018 

 Under punkt 7 Övriga frågor anmäldes medborgarsynpunkter 
från Anna-Sofia Såthe 

3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

4. Informationsärenden: 

 
4.1. Tillgänglighetssamordnare informerade: 

 

 Inventering av tillgänglighet i Härnösands kommun 
publika lokaler pågår april ut. Syfte med inventeringen 
är att sammanställa information om tillgängligheten i de 
berörda lokalerna och exponera den på Härnösands 
kommun hemsida i form av en tillgänglighetsguide. 
Målsättning är att senast i maj 2018 finns 
sammanställningen tillgänglig för allmänheten. I 
samband med exponering av tillgänglighetsguiden 
utökas också information på hemsidan om 
tillgänglighetsarbete.  

 

 Till hösten 2018 planeras en utbildningsinsats med 
tillgänglighets i fokus, det är tänkt att 
Tillgänglighetsrådet och Kommunala Pensionärsrådet 
ska samverka kring det.  
 

 
4.2. Ivar Hallin från Länsstyrelsen berättade om ett uppdrag 

som ska utvärdera tillgängligheten till grundläggande 
betaltjänster, t.ex. att ta ut pengar, betala räkningar och 
betala i butiker. Hans presentation bifogas som bilaga 1 
 

4.3. Presentation av den kommunala verksamheten Lärvux – 
förflyttades till hösten 2018 

 

4.4. Genomgång ärendelista 
 
Tillgänglighetssamordnare avrapporterar kontinuerligt 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. hörselslingor etc.  
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Tillgänglighetssamordnare informerade att:  

 Vi väntar fortfarande på inbjudan till den nybildade 
handelsföreningen HÄR för att initiera samverkan kring 
tillgänglighetsfrågor.  

 Till nästa Tillgänglighetsråd ska bjudas in en 
representant från Landstinget för att möjliggöra 
diskussion kring Landstingets uppdrag och med fokus 
på tillgänglighet.  

 Tillgänglighetssamordnaren är bjuden till Lokalgruppen 
för samtal kring rutiner för tillgänglighetsperspektiv vid 
ombyggnationer eller byte av lokaler. 

 
 
5. Beslutsärenden- Tillgänglighetsrådet fattade beslut: 

 
5.1. Att utse Pia Niklasson som vinnare av det första   
       tillgänglighetpriset 2018. 
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.  
Den första nomineringsperioden var tom 19 mars 2018. 
Därefter träffades den 21 mars tillgänglighetsrådets 
beredning och valde av alla nominerade tre kandidater till 
priset. Tillgänglighetsrådet ska utse vem som vinner första 
tillgänglighetspris 2018 genom att rösta på en av de tre 
kandidaterna. 
Ordförande Agneta Jonsson presenterade de tre utvalda 
kandidaterna: 

 Pia Niklasson 

 Inlöparna Höga Kusten 

 Sambiblioteket 
Ordförande nämnde också att även övriga nominerade var 
ett mycket bra exempel på starkt engagemang på individ- 
och verksamhetsnivå. 
Ordförande klargjorde att det är de ordinarie ledamöter som 
har rösträtt, en viktig förutsättning då några föreningar 
representerades både av ordinarie ledamot och av 
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ersättare. Efter presentationen mötet ajournerades i 20 min 
för att skapa möjlighet för föreningarna att diskutera internt 
val av en kandidat. Efter pausen genomfördes slutet val 
och därefter räknades alla röster. Pia Niklasson utsågs till 
vinnare av tillgänglighetspris med 73 % av alla röster. Den 
formella utdelningen av tillgänglighetspris sker på 
Kommunfullmäktige den 23 april. 
http://harnosand.webbtvkf.se/?20180423 
 
 
5.2. Att ge uppdrag till referensgruppen för 
tillgänglighetsfrågor att samverka med Westerlinds 
fastighetsbolag kring deras planer att bygga om 
Prisma gallerian. 
 
Bakgrund: till tillgänglighetssamordnare Malgorzata 
Håkansson framfördes ett önskemål från Westerlinds 
fastighetsbolag om att samverka med referensgruppen för 
tillgänglighetsfrågor beträffande planer att bygga om 
Prisma gallerian. Tillgänglighetssamordnare sammankallar 
referensgruppen så fort ett datum bestäms för besök på 
Prisma gallerian.  
 
 

6. Information från föreningar: 

 Autism- och Asbergerförening nämnde att föreningen 
ska inom kort lämna in till HSO och/eller 
Tillgänglighetsrådet ett ärende som har i fokus 
tillgänglighetsperspektiv på den kommunala 
verksamheten Papper och Stygn.  

 Neuroförbundet informerade att föreningen bytte namn 
till Neuroförbundet Ångermanland 

 Reumatikerförbundet meddelade att den 24 april gör 
de ett besök till Hornöberget i Höga kusten och att den 
25 maj kl. 17.30 anordnas Räkfrossa på Portercaféet i 
Tynderö. 

 HSO informerade att den 25 april kl.18-21 anordnas 
politikerutfrågning, alla föreningar är välkomna att delta! 
Mötet äger rum på Sambiblioteket, Olof Högbergsalen.  

 Hjärt- och Lungsjukas förening berättade att 
föreningen genomför HLR utbildning för 
hemtjänstpersonal. 

 Härnösands Dövas förening informerade att under 
Årsmöte i februari valdes en styrelse. Föreningen 
meddelar också att den 28 april anordnas en aktivitet: 
tyst teater.  

http://harnosand.webbtvkf.se/?20180423


 

Härnösands kommun 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

PROTOKOLL 
Sida 

5(5) 

Datum 

2018-04-11 
  

  

 

 

7. Övriga frågor 

 Medborgarsynpunkter från Anna-Sofia Såthe. Anna-
Sofia som är utbildad teckenspråkstolk lyfte upp en 
fråga kring webbtillgängligheten, det gäller Härnösands 
kommuns hemsida. Hon påpekade vikten av att 
information ska vara tillgänglig för alla oavsett 
funktionsvariation och har gett exempel på hur andra 
kommuner jobbar med webbaserad tillgänglighet. Under 
följande diskussion man kom fram till att Härnösands 
Dövas förening ska jobba vidare med hennes 
synpunkter och återkommer till Tillgänglighetsrådet med 
samlat grepp om frågan.  

 
 
 
 

Kommande möten: 
Nästa Tillgänglighetsrådet 11 juni 2018 kl.13-16  

(beredning 29 maj kl.16.00) 

 
 

 

Underskrift 

Tillgänglighetsrådets ordförande Justerare 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Agneta Jonsson Inger Viberg 

 

 

 

  


