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Härnösands kommun
Vårdhunden Ronja sprider lugn

Budgeten presenteras
för allmänheten
Den 1 november bjuds allmänheten för första gången in till en
offentlig presentation av den politiska majoritetens förslag till
Budget och Mål för 2012. Det blir
också tillfälle till frågor och diskussion.

– Jag ser fram emot en spännande och intressant kväll, säger kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson.
Tanken med en offentlig budgetpresentation är i första hand att få människor att
känna sig mer delaktiga och Fred Nilsson
hoppas att kvällen kan ge både politiker
och åhörare nya idéer och insikter.
– Demokrati handlar ju om att så många
som möjligt är med och tar ansvar för vad
vi gör med våra gemensamma pengar.
Budgeten tas upp till beslut vid kommunfullmäktige den 28 november, så möjligheterna till större förändringar är begrän-

Fred Nilsson,
kommunstyrelsens
ordförande.
sade just den här gången.
– Men om det här känns bra så tar vi
gärna nya steg framöver. Och arbetet med
nästa budget börjar redan om två månader.
Den offentliga budgetpresentationen
äger rum tisdag den 1 november kl 19-21 i
den nybyggda Agrellsalen på plan 4 i Sambiblioteket.

Ny hemsida för kommunen
Vårdhundsteamet med Marie Vestman, Annelie Lundström och hunden Ronja glädjer bland andra Dagmar Johansson på Koltrasten.

Sedan augusti jobbar hunden
Ronja halvtid på Koltrastens
äldreboende. Och hon har
snabbt blivit en favorit bland
både boende och personal.
– Det är väldigt roligt med
Ronja. Jag gillar henne, säger
Dagmar Johansson, en av de
boende.

Projektet med vårdhunden började på
Härnögården där Ronjas ägare Marie
Vestman jobbar som undersköterska.
För att prova något nytt tog hon och en
annan i personalen med sina hundar till
jobbet. Det fungerade bra och när Socialstyrelsen bidrog med pengar till ett

FOKUSMÄSSA PÅ GÅNG

Den 18-19 november är det åter dags för
Fokusmässa där Härnösands företag
visar upp sig för varandra och för allmänheten. Mässan äger rum på Parkaden och
intresserade företag kan anmäla sig på
www.harnosand.se/fokusmassa2011

projekt fick Ronja utbilda sig och är nu
diplomerad vårdhund.
– En vårdhund måste vara extremt
lugn och tålig och kunna ta kommandon av vem som helst, säger arbetsterapeuten Annelie Lundström, som
tillsammans med Marie Vestman och
Ronja utgör vårdhundsteamet på Koltrasten.
Det är Annelie som styr upp vad
Ronja ska göra på dagarna så att hennes
unika egenskaper utnyttjas maximalt.
Hunden ingår helt enkelt i vårdplaneringen och används både i gruppaktiviteter och vid individuell träning. Den
som behöver träna handmotorik kan
kasta bollar som Ronja hämtar, en annan får omedvetet gåträning genom att

hämta hundgodis.
– Och så fungerar hon enastående
som motivator. Hon ger upphov till nya
samtal och oroliga personer blir lugna
av att klappa hunden.
Projektet pågår under hela 2012,
men redan nu syns mycket goda resultat i form av mindre användning av läkemedel och att de boende blir lugnare
och ökar sina förmågor.
– Vi i nämnden har redan sagt att
vi vill permanenta verksamheten efter
projektets slut. Och jag utesluter inte
att det kan bli en hund till så småningom, säger socialnämndens ordförande
Ann-Christine Myrgren.

KAMPANJ FÖR INTERNET

Den 7-11 november är det kampanjvecka
på Sambiblioteket för att få ﬂer att använda
Internet. Veckan ingår i den stora nationella
kampanjen Digidel 2013. Efter veckan går
det att boka gratis handledning på biblioteket
eller anmäla sig till olika kurser.

Den 1 november lanserar Härnösands kommun en ny hemsida. Besökaren kommer att mötas av sex tydliga portaler för
att göra sökvägarna enklare.
– Målet är att ge medborgarna en så bra service som
möjligt, säger projektledaren
Tina Svingstedt.
Den gamla hemsidan behövde moderniseras och rent
tekniskt hade den också nått
vägs ände och gick inte att
utveckla mer. I arbetet med en ny hemsida
har medborgarperspektivet stått i fokus.
Besökaren ska enkelt hitta relevant och
aktuell information, förstå informationen
och kunna utföra vanligt förekommande
tjänster.
– Och så har kraven på tillgänglighet
ökat. Vi försöker göra sidan tillgänglig för
alla, oavsett eventuella funktionshinder.

Sidan går också att översätta till ungefär 50
språk, säger Tina Svingstedt.
Hon betonar att det här bara är en början och att den nya hemsidan ska vara levande och utvecklas kontinuerligt.
För mer info,
Tina Svingstedt, 073 - 275 47 53 eller
tina.svingstedt@harnosand.se

Senaste informationen
från kommunen får du
på vår webb www.harnosand.se

Informatör
Ingrid Norrgård
Härnösands kommun
ingrid.norrgard@harnosand.se

PLANER FÖR NY
VINDKRAFT
Ett nytt förslag till vindkraftsplan för Härnösands kommun
har tagits fram. I planen redovisas förutsättningarna för ny
vindkraft och tio möjliga områden för vindkraftsetableringar
pekas ut. Vindkraftsplanen är
ett tillägg till den nyligen antagna översiktsplanen.
För närvarande pågår ett samråd kring förslaget för att få
ett så bra beslutsunderlag som
möjligt och för att ge möjlighet
till insyn och påverkan. Samrådet pågår till den 16 november.
Planen finns tillgänglig i Johannesbergshusets entré och på
Sambibliotekets entréplan.
För mer information,
Lena Drejare, 0611-34 81 94,
lena.drejare@harnosand.se eller
Ewa Fällgren 0611-34 81 26,
ewa.fallgren@harnosand.se

ICKEVALSALTERNATIV FÖR PERSONLIG
ASSISTANS
Härnösands kommun inför
inom kort Ickevalsalternativ
Personlig assistans enligt Lag
om valfrihetssystem, LOV.
Det innebär att kommunen anvisar en assistansanordnare till
de personer som beviljats personlig assistans och som inte
valt assistansanordnare själv.
För att få delta i valfrihetssystemet måste assistansanordnarna acceptera de villkor och
uppfylla de krav som kommunen ställer. Anvisning kommer
att ske enligt en fastställd turordning. Den assistansberättigade har alltid möjlighet att byta
assistansanordnare.
För mer information, kontakta Eva Ehn 0611-34 83 46 eller eva.ehn@harnosand.se samt
www.harnosand.se

