Agneta Jonsson, ordförande
TR(S)
Evy Ottemark - RSMH
Mikael Fröberg –
Reumatikerförenning
Ingvar Rodin - DHR
Önne Norberg –
Diabetesföreningen
Inger Wiberg- Autism &
aspbergerföreningen
Sigrid Götberg –
Demensföreningen Violen
Ingrid Nordin – Synskadades
riksförbund

Louise Sohlin – Gå och bada
Stefan Morell - FUB
Bengt Danielsson –
Hörselskadades förening
Maria Häggblad- Autism &
aspbergerföreningen
Ann-Sofie Höij – Neuroförbundet
Nils Anders Lindström –
Psoriasis Lokalavdelning
Inga-Lill Viberg- Hansson – Hjärtoch Lungsjukasförening
Rolf Andersson – HSO
Pia Niclasson – HSO

Frånvarande representanter:
Härnösands dövas förening,
Härnösand/Kramfors stroke
förening

1. Val av justerare
Till justerare utsågs Evy Ottemark.
Tid för justering: 20/9 kl. 14.00. Plats: Statshuset (det blå huset), HRavdelningen, 1 tr.
2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Dagordningen godkänndes i sin helhet.
3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Föregående protokoll lades till handlingarna.

4. Informationsärenden:
4.1. Information om följeslagarservice
Tillgänglighetsrådet får information om följeslagarservice – en ny
tjänst som erbjuds av Härnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen i
samarbete med Samhall. Informationen presenterades av Mari
Persson från Arbetslivsförvaltningen och en representant från
Samhall. Härnösands kommun erbjuder följeslagarservice
tillsammans med Samhall. Det handlar om att de som är medborgare
i Härnösand och har ett behov av stöd ska erbjudas möjligheten att få
en följeslagare. Följeslagaren ska göra det lättare att komma ut i
samhället och kanske delta i kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt
och vänner eller bara ta en promenad. Följeslagaren hjälper från dörr
till dörr. Vem som helst som har ett behov av stöd kan få
följeslagarservice. Det som krävs är att man har ett behov av stöd för
att kunna ta sig ut i samhället. Mer informations finns tillgänglig på
Härnösands kommun hemsida
http://www.harnosand.se/naringslivocharbete/arbeteochintegration/folj
eslagarservice.4.289e9eb3155aeb8fc6e9837f.html
Tillgänglighetsrådets medlemar fick möjlighet att ställa frågor kring
följeslagarservicen och uppmanades att testa den nya tjänsten samt
att sprida informationen i respektive förening.
4.2.

Samverkan med Konsthallen i Härnösand med
tillgänglighet i fokus.
Malgorzata Håkansson informerade att Konsthallen är intresserad av
att etablera samarbete med Tillgänglighetsrådet i syfte att utveckla
Konsthallens tillgänglighetsarbete. Fram till 12 september mycket av
deras tid gick till att förbereda nya utställningar men diskussion kring
detta fortsätter och vi siktar på att Tillgänglighetsrådets nästa möte
den 7 november äger rum i Konstahallen.
5. Beslutsärenden:
5.1 Val av viceordförande i Tillgänglighetsrådet.
Stefan Morell från FUB föreslås som viceordförande i
Tillgänglighetsrådet. Förslaget får stöd av samtliga medlemer i
Tillgänglighetsrådet, beslutet fattas att utse Stefan Morell till
viceordförande.
Ärendelista – nya rutiner för uppföljning av inkomna
ärenden
Malgorzata Håkansson föreslår nya rutiner angående uppföljning av
inkommande ärenden. En lista skapades med sammanställning av
ärenden inkomna till Tillgänglighetsrådet under 2016. Genomgång av
listan med uppdatering av status på samtliga ärenden tas upp varje
gång när Tillgänglighetsrådet träffas och ärendelista förblir en fast
punkt på dagordningen. Detta i syfte att synliggöra vad som händer
med alla ärenden som tas upp på Tillgänglighetsrådet och för att
5.2

underlätta en uppföljning. Rådet fattar beslut att inta de nya rutiner
med ärendelista.
5.3
Tillgänglighet i butiker – uppföljning efter enkäten
Enl. beslutet från 1 juni 2016 medlemar från alla föreningar som är
representerade i Tillgänglighetsrådet ska genomföra en liten
undersökning av tillgänglighet i de lokala butikerna.
Undersökningen baseras på Konsumentsverkets information och
genomförs i form av en enkel enkät. Resultat av enkäten
sammanställs sedan av tillgänglighetssamordnaren och
presenteras för den lokala handeln under hösten 2016. Syfte med
undersökningen är att stödja de lokala butikerna i deras arbete för
ökad tillgänglighet. Under sommaren genomfördes en del besök i
de lokala butiker men det behövs mer tid för att göra fler besök
och skapa bättre underlag. Tillgänglighetsrådet fattar beslut om
att förlänga tiden för genomförande av enkäten tom 7
november, då enkätsvaren lämnas in till
tillgänglighetssamordnaren Malgorzata Håkansson.
5.4

Ärende från SRF, synpunkter och förslag riktade till
Härnösandshus.
Ett ärende har inkommit från SRF med synpunkter och förslag riktade
till Härnösandshus kring bl.a. anpassning av tvättstugor och
användning av porttelefoner. Ärendet diskuteras under mötet och
Tillgänglighetsrådet fattar beslut om att stödja det förslaget i sin
helhet samt att skicka den vidare till Härnösandshus för vidare
behandling.

5.5

Remissvar: Tillväxtstrategi HärnösandFöretagsamma staden med den personliga livsmiljön.
Ett förslag till "Tillväxtstrategi Härnösand - Företagsamma staden
med den personliga livsmiljön" behandlades på kommunstyrelsens
möte den 31 maj. För att ytterligare förstärka tidigare breda
medverkan beslutade kommunstyrelsen att förslaget till tillväxtstrategi
ska sändas på remiss. Tillväxtstrategin ska ses som ett av
kommunens viktigaste styrdokument. Det är därför betydelsefullt att
förslaget på tillväxtstrategi med målbild och därtill kopplade
delstrategier får en bred uppslutning.
Remiss sändes bland annat till alla kommunala råden, med
Tillgänglighetsrådet inräknad.
Ärendet togs upp på Tillgänglighetsrådets beredning den 23 augusti
2016 och nu på Tillgänglighetsrådets möte den 12 september 2016.
Tillgänglighetsrådet har inga synpunkter på remissens innehåll
och har fatta beslut att ställa sig bakom strategiförslaget i sin
helhet.

6.

Övriga frågor:
6.1.

Anmälan av ledamöter och ersättare i
Tillgänglighetsrådet enl. Tillgänglighetsrådets
reglemente – uppföljning

Uppföljning av en punkt på dagordningen från 1 juni 2016. Enligt
tillgänglighetsrådets reglemente ska alla föreningar anmäla senast
1 juni sina valda representanter och ersättare i rådet. Anmälan
görs varje år, senast 1 juni. I år är det bara enstaka föreningar
som anmälde sin representant och ersättare och för att säkerställa
att tillgänglig information är aktuell går vi genom listan med
uppgifter från alla föreningar. Efter några mindre justeringar
fastställs listan som komplett.
6.2.

Info om Tillgänglighetsrådets presentation på
Härnösands kommun hemsida – uppföljning

På Härnösands kommun hemsida finns presentation av
Tillgänglighetsrådet, där beskrivs syfte med rådet och exponeras
alla protokoll samt reglemente. Efter Tillgänglighetsrådets möte
den 1 juni utökades Informationen med tillgänglighetspolicy och
nästa steg blir exponering av rådets sammansättning med info om
alla ledamöter och ersättare.

7.

Information från föreningar
HSO informerar att under våren 2018 anordnas stort möte med
de politiska beslutsfattarna och det är önskvärt om man börjar
förbereda sig inför det möte redan nu genom att inventera alla
nyckelfrågorna.
HSO meddelar att den 27 september kl. 18.30 i Gula Villan äger
rum ordförandemöte – alla föreningar välkomnas att delta!
HSO tar upp också att Parkinson föreningen vill aktivt delta i
Tillgänglighetrådet och att det blir Urban Nilsson som blir deras
representant.
FUB informerar om att föreningen anordnar den årliga
modevisningen på Teatern den 13 oktober. Biljetterna släpps ut
from 26 september.
Hörselskadades förening informerar att den 15 oktober är
Hörselskadades dag och den dagen kl. 13-15 anordnas olika
aktiviteter i Gula Villan, allmänheten välkomnas!
Synskadades förbund informerar att den 15 oktober är också
Internationell Vita Käppen Dag och en kampanj ”En gata för alla”

genomförs den dagen, det innebär att olika aktiviteter sker på
stan.
Autism & Aspergerföreningen Västernorrland
informerar om en föreläsning måndagen den 10 oktober kl. 9-16
på Tonhallen i Sundsvall. Det är Christer Fahlberg från
Enigma/Solhagagruppen som föreläser om ”Lågaffektivt
bemötande av utmanande beteenden”. Mer info hittas via
http://autism-vasternorrland.se/wordpress

Kommande möte
- Tillgänglighetsråd 7:e november 13.00 - 16.00
(beredning den 18:e oktober kl. 14.00).
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