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Datum

2018-12-04
Kommunstyrelseförvaltningen

Protokoll tillgänglighetsrådet 2018-12-03
Datum

Måndagen den 3 december 2018

Tid

Kl. 13.00–16.00

Plats

Olof Högbergsalen, Sambiblioteket Härnösands kommun

Deltagare

Agneta Jonsson
Ordförande TR (S)
Louise Sohlin
Gå och Bada
Stefan Morell
FUB
Bengt Danielsson
Hörselskadades förening
Inger Wiberg
Autism och Asbergerföreningen
Nils Anders Lindström
Psoriasis Lokalförening
Gerrit Heinsius
Hjärt- och Lungsjukasförening
Birgitta Larsson
HR-avdelningen
Marianne Vestin Leffler
HR-avdelningen

Protokollförare:
Medverkande:

Juliana Leek
Härnösand/Kramfors Strokeförening
Elisabeth Bylund
Neuroförbundet
Rolf Andersson
HSO
Pia Niclasson
HSO
Kerstin Nilsson
Reumatikerföreningen
Ann-Sofie Höij
Neuroförbundet
Mikael Fröberg
Reumatikerföreningen

Marianne Vestin Leffler

Niklas Hälldahl, samhällsförvaltningen

1. Val av justerare
Önne Norberg väljs till justerare. Tid för justering: tisdagen den 18 december
kl. 11.00 på HR-avdelningen, Stadshuset
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes i sin helhet
3. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösands kommun
HR-avdelningen
871 80 Härnösand

Stadshuset
Norra kyrkogatan 3

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

kommun@harnosand.se

0611-34 80 30

5576-5218
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4. Informationsärenden
4.1 Tillgänglighetspriset: Rolf Andersson, HSO presenterade beredningens
förslag till mottagare av det andra tillgänglighetspriset 2018. Beredningen
förslår att Ronny Valter IF Rycket tilldelas priset med motiveringen att
Ronny Valter ” år efter år oförtröttligt jobbar vidare med att alla är välkomna
att delta i IF Ryckets olika arrangemang, t.ex. matlagning, innebandy,
simning, dans teater och musik”.
4.2 Information från samhällsförvaltningen Niklas Hälldal, teknikchef på
samhällsförvaltningen. Niklas beskrev teknikavdelningens uppdrag, bl.a.
drift och skötsel av gator och vägar, parkeringsfrågor och investeringar.
Deltagarna gavs även möjlighet att ställa frågor om t.ex. snöröjning,
snöhögar i korsningar och halkbekämpning på gångvägar.
Samhällsförvaltningen har träffat ett nytt avtal angående snöröjningen som
därmed förväntas bli bättre än tidigare år.
Frågor från ledamöterna: finns möjlighet att måla Pollare på Trädgårdsgatan
i en annan färg, går det att åtgärda slitage på gångbanan i Tullporten, finns
möjlighet för taxi att köra in till bussarna på Resecenter för att möta personer
som har svårigheter att själva förflytta sig till taxis uppställningsplats.
Niklas undersöker om det går att måla pollarna samt slitaget på gångbanan i
Tullportbacken. Frågan om taxi och resecenter ska Niklas ta med frågan till
samhällsnämnden.
Tillgänglighetsrådets engagemang uppskattas av samhällsförvaltningen och
rådet ska även fortsättningsvis bjudas in av samhällsförvaltningen till dialog
i större projekt.
4.3 Inkommande ärenden: Vid mötet inkom ett ärende ett (1) angående
taxis möjlighet att möta personer med beviljad färdtjänstkort eller
handikapparkeringstillstånd direkt i anslutning till bussarna på resecenter.
4.4 Studiebesök: Marianne Vestin Leffler informerade om studiebesök på
Lärvux den 5.12 kl. 15 samt att referensgruppen är inbjudna till
Västernorrlands museum (Murberget) i januari.
5. Beslutsärenden
Beredningen föreslår
att tillgänglighetspriset delas ut en(1) gång per år från och med 2019
att tillgänglighetsrådet beslutar att priset ska delas ut på våren eller hösten
kommande år
att tillgänglighetspriset tillfaller Ronny Valter, IF Rycket
att ordförande överlämnar priset vid kommunfullmäktige den 17 december
att inkommen skrivelse gällande taxis möjlighet att möta personer med
beviljad färdtjänst eller handikapparkeringstillstånd direkt i anslutning till
bussarna på resecenter överlämnas till samhällsförvaltningen
Tillgänglighetsrådet biträder beredningens förslag
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6. Information från föreningarna
Rolf Andersson informerar att det numera finns en kanslist på HSO
expedition. Föreningarna uppmanas att undersöka om det finns
arbetsuppgifter som kanslisten kan utföra..
Pia Niclasson och Rolf Andersson informerar om att HSO ska byta
beteckning till Funktionsrätt, Västernorrland.
Kerstin Nilsson önskar att tillgänglighetsrådet träffas vecka 5 och/eller vecka
7, 2019 och gemensamt diskuterar kommande ombyggnation av Nybrogatan
Föreningarna informerade om kommande eller genomförda jul/lucia
aktiviteter i december.
Påminnelse om att meddela nya företrädare från föreningarna till
samordnaren/kontaktpersonen för tillgänglighetsrådet efter årsmötena
7. Övrig frågor/information?
Ordförande Agneta Jonsson meddelar att hon inte kvarstår som ordförande
under kommande mandatperiod. Vem som kommer att efterträda Agneta
Jonsson som ordförande är ännu inte fastställt.
Birgitta Larsson och Marianne Vestin Leffler, HR-avdelningen avslutar
uppdraget i Tillgänglighetsrådet vid årsskiftet 2018/2019. Kommande
samordnare utses av kommunkansliet.
Mikael Fröberg, reumatikerföreningen föreslår att när rådet i framtiden
skriver fram ett ärende till exempelvis samhällsnämnden ska det även finnas
med en hänvisning till aktuell lag eller förordning. Därmed får skrivelsen
större dignitet och rådets inkommande ärenden blir snabbare hanterade.
Rådet delar Mikael Fröbergs synpunkter och tar med förslaget gällande
rådets framtida arbete och funktion.
Ordförande föreslår att kommande ärenden ska skickas direkt till
samordnaren.
8. Kommande möten
Datum för kommande tillgänglighetsråd hänskjuts till nästa ordförande
Mötet avslutades med att ordförande varmt avtackades för de gångna fyra
åren.
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Namnförtydligande

Agneta Jonsson

Önne Norberg
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