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Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2018-02-12 

Datum Måndagen den 12 februari 2018 

Tid 13.00 -16.00 

Plats Sambiblioteket, Härnösand 

Deltagare Agneta Jonsson, ordförande 
TR(S) 
Eva-Clara Viklund – ledamot(M) 
Malgorzata Håkansson- 
tillgänglighetssamordnare 
Önne Norberg och Ulf 
Nordström – Diabetesföreningen 
Gerrit Heinsius - Hjärt och 
Lungsjukas förening 
Inger Wiberg - Autism- och 
Asbergerförening 
Ann-Sofie Höij - Neuroförbundet 
 
 
Frånvarande representanter:  
Härnösands Dövas förening, 
RSMH, Demensföreningen Violen, 
FUB, DHR, HSO 
 
 
 

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

Övriga närvarande: Ann-Christin Munther – enhetschef 

Kommunstyrelseförvaltningen, Ulrika Olsson från Samhällsförvaltningen, Anita 
Wiklander från Arbetslivsförvaltningen och Annelie Hultin från Socialförvaltningen. 

1. Val av justerare  

Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij.  
Tid för justering: 20 februari kl. 16.00. Plats: Statshuset (det blå 
huset), HR-avdelningen, 1 tr. 

2. Fastställning av dagordningen 

Dagordningen godkänndes i sin helhet.  
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3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

4. Informationsärenden: 

 
4.1. Tillgänglighetssamordnare informerade: 

 

 Det pågår en kommunövergripande inventering av 
tillgänglighet i Härnösands kommun publika lokaler. Det 
gäller främst lokaler dit allmänheten har tillträde och på 
allmänna platser, exempelvis bibliotek, teater, 
receptioner, konferenslokaler i de kommunala 
verksamheter, idrottsanläggningar eller skolor. 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. Målsättning är att senast i maj 2018 
finns den sammanställningen tillgänglig för allmänheten.  

 

 Arbetsgruppen för tillgänglighetsarbete, med 
representanter/kontaktpersoner från alla förvaltningar 
träffades i slutet på januari och tog fram ett förslag till 
olika prio-områden inom tillgänglighetsarbete 2018. 
Tillgänglighetssamordnare presenterade de närvarande 
kollegorna: Ulrika Olsson från Samhällsförvaltningen, 
Anita Wiklander från Arbetslivsförvaltningen och Annelie 
Hultin från Socialförvaltningen. De övriga 
kontaktpersoner är Susanne Nordlander från 
Socialförvaltningen och Farrokh Farrokhi från 
Skolförvaltningen.  

 
 

4.2. Ann-Christin Munther – enhetschef från 
Kommunstyrelseförvaltningen informerade om ett 
pågående arbete med att inrätta en 
Servicecenter/Medborgarservice på Sambiblioteket. Hon 
berättade att syfte med att inrätta Medborgarservice är att 
förbättra kommunens service för medborgare. Personalen 
på Medborgarservice ska stödja i allmänna frågor, ge 
allmän information, upplysning, vägledning och enklare 
rådgivning kring kommunens tjänster. De ska hantera 
vanligt återkommande frågor, hitta rätt handläggare vid 
behov av mer kvalificerad hjälp och vägleda till information 
och självservice på kommunens webbplats.  
De närvarande hade en del frågor kring det pågående 
arbete och man kom överens att referensgruppen för 
tillgänglighetsfrågor med representanter från olika 
föreningar kommer att fortsätta föra en dialog kring detta. 
Referensgruppen för tillgänglighetsfrågor är en arbetsgrupp 
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inom Tillgänglighetsrådet, med representanter från olika 
medlemsföreningar och med olika perspektiv på 
tillgängligheten. Gruppen kan stödja de kommunala 
verksamheterna vid t.ex. ombyggnationer av lokaler, 
genom att ge sitt perspektiv på tillgängligheten. 
 

4.3. Tillgänglighetssamordnare informerade att 
tillgänglighetsrådet är instans i frågan om samråd kring 
olika detaljplaner: Torsvik, Kattstrand, Städet och Svarven. 
I samtliga ärenden tillgänglighetsrådet lyfter upp vikten av 
att innefatta tillgänglighetsperspektiv i alla detaljplaner.  
 

4.4. Ordförande påminde om rutinen för utbetalning av 
ersättning till föreningar som är representerade i 
Tillgänglighetsrådet. 

 

4.5. 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. hörselsligor etc.  
 
Tillgänglighetsamordnaren vidarebefordrar svar från 
centrumutvecklaren Henrik Skyttberg, som fick ett uppdrag 
att framföra ett önskemål från Tillgänglighetsrådet till den 
nybildade handelsföreningen HÄR om att etablera en 
samverkan kring tillgänglighetsfrågor. Henrik kommer att 
träffa representanter från HÄR under v 9. 
 
Tillgänglighetsrådet fortsätter att bevaka ärende Hälsans 
stig. Tillgänglighetsrådet kom fram till att man vill framföra 
önskemål om ett liknande koncept med ett promenadstråk 
som är avsett enbart för fotgångare ej för cyklister. 
Tillgänglighetssamordnare får uppdrag att vidarebefordra 
det, tillsammans med övriga synpunkterna kring Hälsans 
stig, till Samhällsförvaltningen.  
 

 
 
5. Beslutsärenden- Tillgänglighetsrådet fattar beslut: 

 
5.1. ATT utse Gerrit Heinsius från Hjärt- och Lungsjukas 

förening som ersättare för viceordförande Stefan 
Morell – gäller medverkande i beredningen inför 
tillgänglighetsrådet. 



 

Härnösands kommun 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

PROTOKOLL 
Sida 

4(5) 

Datum 

2018-02-19 
  

  

 

 

Bakgrund: det finns ett behov av att utse en ersättare för 
viceordförande Stefan Morell – det gäller medverkande i 
beredningen inför tillgänglighetsrådet. Ersättare ska vara 
en representant från föreningarna. Frågan togs upp för 
diskussion under tillgänglighetsrådet den 4 december och 
rådet kom överens att vid nästa tillgänglighetsråd i februari 
2018 den fråga blir ett beslutsärende, till dess skulle alla 
fundera vem ska nomineras och väljas som ersättare. 
 

6. Information från föreningar angående respektive Årsmöte: 

 Hjärt- och Lungsjukas förening – 14 februari 

 Reumatikerföreningen – 20 februari 

 Diabetesföreningen – 27 februari 

 Psoriasis Lokalavdelning – 15 mars 

 Hörselskadades förening – 15 mars 

 Synskadades förbund – 20 mars. Dessutom informerar 
föreningen att 16-18 februari anordnas ett lokalt forum i 
Örnsköldsvik. 

 Härnösand/Kramfors Strokeförening – 22 mars 

 Gå och Bada förening – 24 mars 
 

7. Övriga frågor 

Under beredningen den 17 november framförde ordförande Agneta 
Jonsson ett önskemål om att tillgänglighetssamordnaren Malgorzata 
Håkansson ska föreläsa för Tillgänglighetsrådet beträffande hennes 
fredsuppdrag på Västbanken. Malgorzata berättade nu om sina 
upplevelser från Västbanken, hon var där som en fredsobservatör 
mellan juni-september 2017.  

 

Kommande möte: 

Tillgänglighetsråd 9 april 2018 kl.13-16  
(beredning 20 mars 2018 kl.16.00) 

 

 

Underskrift 

Tillgänglighetsrådets ordförande Justerare 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Agneta Jonsson Ann-Sofie Höij 
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