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Plats och tid Olof Högbergssalen Sambiblioteket, 13.00-15.55 

Beslutande Ledamöter 

Eva-Clara Viklund (M), ordförande 
Kerstin Nilsson, ersättare, istället för Mikael Fröberg, Reumatikerföreningen 
Louise Solin, Ledamot, Gå och bada 
Birgitta Janzon, ledamot, RSMH 
Stefan Morell, ledamot, FUB 
Inger Viberg, ledamot, Autism- och Aspergerföreningen 
Anna-Sofia Såthe, ledamot, Härnösands dövas förening 
Ingrid Nordin, ledamot, Synskadades Riksförbund 
Önne Norberg, ledamot, Diabetesföreningen 
Elisabeth Bylund, ledamot, Neuroförbundet 
Rolf Andersson, ledamot, HSO 

 

 
Närvarande ej tjänstgörande 

ersättare 

Ersättare 

Kristofer Peterson, ersättare, Härnösands dövas förening 
Pia Niclasson, ersättare, HSO 

 

Övriga närvarande Jeanette George, sekreterare 

Justerare Inger Viberg 

Justeringens plats och tid Rådhuset, 12 mars 2020 kl. 10.00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer 1-7  

 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Eva-Clara Viklund  

 Justerare 

  

 Inger Viberg   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  

Sammanträdesdatum 2020-03-05 

Datum då anslaget sätts upp - Datum då anslaget tas ned - 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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§ 1 Dnr  

Godkännande av dagordning 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att dagordningen för dagens sammanträde fastställs. 

______  
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§ 2 Dnr  

Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att protokollet från föregående läggs till handlingarna, samt 

att en rättelse från föregående protokoll punkt 5.7 med ett förtydligande att 

det bara handlar om en organisation. 

 

______  
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§ 3 Dnr  

Val av justerare samt tid för justering 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att utse Inger Viberg, Autism och Asperberger föreningen, att justera dagens 

protokoll, samt 

att justeringen sker den 12 mars 2020, kl.10.00 

______  
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§ 4 Dnr  

Informationsärenden 

Tillgänglighetsrådet har fått information/föredragningar enligt följande: 

 Tillgänglighetspolicy - Petra Norberg, t.f. kanslichef, informerar och 

går igenom inkomna svar till tillgänglighetspolicyn som skickades ut 

på remiss till kommunens nämnder och handikapporganisationer. 

Alla nämnder har svarat samt Hörselskadades förening. Alla inkomna 

synpunkter kommer att vara med som underlag till beslut. En policy 

styr vilket politiskt förhållningssätt kommunen ska ha till olika 

frågor.  

Tillgänglighetspolicyn kommer upp till beslut i kommunstyrelsen 

den 7 april och slutligen i fullmäktige den 27 april. Petra Norberg 

föreslår att Tillgänglighetsrådens protokoll ska gå för kännedom till 

kommunstyrelsen vilket också beslutas på mötet.  

Inger Viberg vill väcka ett ärende till nästa möte gällande brist på 

syn- och hörsel instruktörer. Föreslår även att man bör kunna boka 

taxi digitalt via en hemsida eller sms. Man bör även ha en egen 

policy för kognitiv tillgänglighet och en handlingsplan för gruppen 

Autism- och Asperger, en handlingsplan som täcker in arbete, 

boende, bidrag, skolor, koordinatorer, konsulenter m.m. Noteras att 

det är viktigt att få vara delaktig redan vid planeringen och arbeten 

som har med Tillgänglighet att göra. Stor kunskap finns i rådet. 

 

 

 Teckenspråk på hemsidan - Jeanette George informerar om svaret 

från kommunikationsavdelningen gällande teckenspråk på hemsidan. 

Man skulle kunna teckentolka grundläggande information om hur 

kommunen fungerar, information som är statisk och håller länge, 

samt nyheter. Rådet vill att Thomas Wahlund, kommunikationschef,  

utreder frågan och gör en omvärldsanalys om hur det ser ut i andra 

kommuner. Anna-Sofia Såthe vill tillägga att hon får kontaktas om 

man har frågor kring arbetet med det. Inger Viberg vill att det ska 

finnas teckenspråkig personal i Servicecenter på Sambiblioteket, till 

exempel två dagar i veckan.  

 Tillgänglighetspris -  Information om hur nominering till 

tillgänglighetspriset går tillväga ligger ute på kommunens hemsida.  

Nomineringen är förlängd till sista juni 2020.  
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 Information inför beredningen - Eva-Clara Viklund informerar om att 

föreningarna kan skicka frågor till sin representant som sitter med i 

beredningen. Frågor som man vill ska tas upp på sammanträdet. 

 Information Reglemente för Tillgänglighetsrådet - Eva-Clara Viklund 

informerar om hemställan om revidering av Reglemente för 

Tillgänglighetsrådet.  

Pia Niclasson, kommun HSO, framför att hon önskar bli ledamot 

istället för ersättare i HSO. 

 Information Hjälpsamme SAM - Jeanette George informerar om att 

alla pensionärer över 65 år kan få hjälp med diverse vardagssysslor. 

SAM kan hjälpa till med vissa enklare sysslor och tjänsten är gratis. 

Det gäller även för de pensionärer som bor utanför centrala 

Härnösand. 

 Information Dialogdagen - På mötet informeras det om en inbjudan 

från Kristdemokraternas, Härnösands partiavdelning. En inbjudan till 

intresseorganisationer inom funktionshinderområdet i Härnösand. 

Dialogträffen äger rum den 9 mars 2020 kl. 15.00, Sambiblioteket i 

Olof Högbergssalen. 
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§ 5 Dnr  

Lars Liljedahl, kommundirektör 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt  

att bildspelet skickas till alla i Tillgänglighetsrådet. 

Bakgrund 

Lars Liljedahl, kommundirektör presenterar sig själv och berättar om sina 

framtidsvisioner för Härnösands kommun. Lars informerar också att om man 

har frågor kan man mejla honom.  
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§ 6 Dnr  

Föreningar informerar 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

 Kristofer Peterson, Härnösands dövas förening har en fråga om 

Coronaviruset, finns beredskap i Härnösands kommun vid ett stort 

antal insjuknande medborgare? Finns det information som nås ut till 

syn- och hörselskadade. 

 Anna-Sofia Såthe, Härnösands dövas förening, hur får döva veta om 

epedemin eller vid tex brand etc, en plan behövs. Ett exempel, 

blinkande lampor i varuhus som indikerar om fara. 

 Stefan Morell. FUB, informerar om en Allsångskväll på Teaterfoajén 

den 31 mars 2020. Vill man köpa en biljett kan man sms till nummer 

070-2085354. 

 Stefan informerar även om ett evenemang, bildvisning från en 

safariresa i Sydafrika och äger rum den 26 mars kl. 18.00, i HSO-

lokalen. Fri entré. 

 Louise Solin, Gå och bada, informerar om ett informationsmöte om 

Mannaminne och dess tillgänglighet, att göra det mer tillgängligt. 

 Pia Niclasson, HSO, tar upp frågan om att det inte fungerar att åka 

buss om man tex sitter i rullstol. 

 Rolf Andersson, HSO, Informerar om en tjänst som hörselskadade 

kan ta del av nu när föreningen ingår numera i HSO och där finns 

kanslist som man ta få hjälp av.  

 Ronny Valter, IFRycket, informerar om Länsdansen och att de 

fortfarande sköter skjutsningarna till dansen och det tills kommunen 

kommer med ett avtal. Informerar även om en bussresa till Finland 

som avgår på måndag. 

 

. 
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§ 7 Dnr  

Kommande möte 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att nästa sammanträde äger rum den 14 maj 2020 kl. 13.00-16.00 i Olof 

Högbergssalen Sambiblioteket. 

 


