Sida

PROTOKOLL

1(3)

Datum

2019-06-12
Kommunstyrelseförvaltningen
Johanna Laine, 0611-34 80 08
johanna.laine@harnosand.se

Tillgänglighetsrådet
Datum

2019-06-12

Tid

Kl.13.00-15.15, ajournering kl.14.26-15.00

Plats

Olof Högbergssalen, Sambiblioteket

Deltagare

Ingemar Wiklander (KD), ordförande
Eva-Clara Viklund (M), ledamot
Mikael Fröberg, ledamot, Reumatikerföreningen
Nils Gustaf Markström, tjänstgörande ersättare för Bengt
Danielsson, Hörselskadades förening
Anna-Sofia Såthe, ledamot, Härnösands dövas förening
Ingrid Nordin, ledamot, Synskadades riksförbund
Önne Norberg, ledamot, Diabetesföreningen
Elisabeth Bylund, ledamot, Neuroförbundet
Nils-Anders Lindström, ledamot, Psoriasis lokalföreningen
Gerrit Heinsius, ledamot, Hjärtlungföreningen
Rolf Andersson, ledamot, HSO
Birgitta Jansson, ledamot, RSMH
Louise Solin, ersättare, Föreningen gå och bada
Sylvia Hedin, ersättare, Synskadades Riksförbund
Pia Niclasson, ersättare, HSO
Kerstin Nilsson, ersättare, Reumatikerförbundet

Övriga
närvarande

Malin Ullström, processledare kommunstyrelseförvaltningen
Jennifer Åhlund, kommunens folkhälsosamordnare
Johanna Laine, kommunsekreterare

1. Presentationsrunda
Deltagarna presenterar sig.
2. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Protokollet har skickats ut i samband med kallelsen till dagens möte och
läggs till handlingarna.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen för dagens sammanträde fastställs.
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4. Val av justerare samt tid för justering
Elisabeth Bylund, Neuroförbund, väljs att justera dagens protokoll. Justering
sker 2019-06-13 kl.10.00 på kommunsekreterarens tjänsterum i Rådhuset.
5. Förslag till vice ordförande
Val av vice ordförande sker vid nästa möte.
6. Förslag till nytt reglemente
Diskuteras hur man praktiskt går tillväga för att få med
tillgänglighetsperspektivet i kommunens arbete. Malin Ullström svarar på
frågor och uppger bland annat att tillgänglighetsrådet kommer att konsulteras
i olika frågor. Diskuteras rådets uppgifter.
Rådets sammansättning och skillnaden mellan ledamöter och ersättare
diskuteras. Frågan lyfts vilka som förväntas och får närvara på mötena.
Önskemål framställs om att även ersättarna ska få närvara på mötena.
Föreslagen sammansättning som framgår av reglementet är framtaget med
syfte på bred representation så att så många föreningar som möjligt blir
representerade i rådet. Därför föreslås i det nya reglementet att alla
föreningar skickar en representant och har en ersättare som tillträder på den
ordinaries plats när ordinarie ledamot inte kan närvara. Det ankommer på
ordinarie ledamot att kalla in sin ersättare vid bortovaro.
Noteras att Neuroförbundet inte finns med i listan för sammansättningen av
rådet. Noteras även att FSDB, föreningen för dövblinda, inte finns med på
listan. Vidare noteras att begreppet ”blinda” inte används numera utan det
har ersatts med ”grovt synskadade”.
Diskuteras beredningsgruppens sammansättning. För närvarande föreslås
den bestå av ordförande, vice ordförande och kommunens ansvariga
tjänsteman. Beredningsgruppen ansvarar för att sätta ihop dagordningen till
sammanträden. Frågan lyfts om inte handikapporganisationerna bör vara
representerade i beredningsgruppen. Eva-Clara Viklund (M) förklarar vad
beredningsgruppens uppgifter är och att inspel från organisationerna kommer
att komma med på mötena även om de inte är representerade i beredningen.
Anmärks att man måste kunna garantera att ärenden inte ramlar mellan
stolarna.
Diskuteras varför förslaget till reglemente inte skickats ut i förhand till
föreningarna. Ingemar Wiklander (KD) och Malin Ullström svarar och
förklarar att det inte varit möjligt inför detta möte. Diskuteras vad arbetet i
fokusgrupper innebär.
Noteras att gamla reglementet gäller tills det nya antagits.
7. Informationsärenden
Inget att tas upp idag.
8. Övriga frågor
Föreslås att alla deltagare som kan komma ska anmäla sig så att mötet kan
planeras på ett bra sätt. Förslagsvis genom att svara på utskickad kallelse via
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e-post eller genom att ringa Jennifer Åhlund, kommunens
folkhälsosamordnare, som för närvarande är ansvarig tjänsteman för rådet.
Frågan om färdtjänst tas upp. Långa väntetider förekommer, det är bara en
buss som servar hela kommunen. Det är även försämring på svarstider på
telefon, man kan få vänta upp till en halvtimme för att få svar. Färdtjänsten
upplevs ha blivit sämre under den senaste tiden.
Ordföranden uppmärksammar rådet om att nomineringar till
tillgänglighetspriset lämnas in av organisationerna på nästa sammanträde,
den 17 oktober.
9. Kommande möten
Nästa möte äger rum torsdagen den 17 okt och därefter onsdagen den 11
december. Mötena sker i samma lokal, det vill säga Olof Högbergssalen på
Sambiblioteket. Ny bordsplacering planeras till nästa gång så att man sitter
så att alla kan se varandra.
Underskrifter
Ordförande

Justerare

_______________________

_______________________

Ingemar Wiklund

Elisabeth Bylund

Sekreterare

_______________________
Johanna Laine
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