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Sammanträdesdatum 

2022-08-24 
  

  

  
 
Plats och tid Olof Högbergssalen Sambiblioteket, 13.00-16.00 

Beslutande Ledamöter 

Ingemar Wiklander (KD), ordförande  
Eva-Clara Viklund (M), vice ordförande 
Birgitta Janzon, ledamot, RSMH 
Elisabeth Bylund, ledamot, Neuro-förbundet 
Inger Wiberg, Autism och Asbergerföreningen 
Ulf Nordström, Diabetesföreningen 
Nils-Anders Lindström, Psoriasis lokalförening 
Louise Sollin, Gå och bada 
Sylvia Hedin, Synskadades riksförbund 
Stefan Morell, FUB 
Kristoffer Peterson, Hörselskadades förening 

 

Närvarande ej tjänstgörande 

ersättare 

Ersättare 

 
Uno Gradin, Hjärt och lunsjukas förening 
 
 

Övriga närvarande Jennifer Ålund, folkhälsosamordnare och Jeanette George, sekreterare 

Justerare Stefan Morell, FUB 

  

 Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer 14-19  

 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Ingemar Wiklander  

 Justerare 

  

 Stefan Morell   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  

Sammanträdesdatum 2022-08-24 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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§ 14 Dnr  

Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att protokollet från föregående möte läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 15 Dnr  

Dagordningen godkänns 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att dagordningen för dagens sammanträde fastställs. 

 

______  
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§ 16 Dnr  

Val av justerare 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att utse Stefan Morell, FUB, att justera dagens protokoll.  

 

 ______  
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§ 17 Dnr  

Informationsärenden 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

  

4.1 Representant beredningsgrupp 

Jennifer Ålund, informerar och lyfter frågan om vem som ska representera 

de deltagande organisationer som sitter i rådet. En beredning som sker tre 

veckor före sammanträdena. Representantens uppgift är bland annat att 

bevaka frågor, bära in samtliga organisationers frågor till beredningen m.m. 

Förslaget som framfördes på mötet var att Lennart Moberg, HSO 

Funktionsrätt Härnösand, ska representera rådet vid beredningarna. Rådet 

beslutar att välja Lennart Moberg, HSO, som representant i 

beredningsgruppen. 

 

4.2 Teckenspråkskompentens inom kommunala boenden och hemtjänst 

Jennifer Ålund, informerar om de svar som inkommit från kommunen 

gällande frågan om teckenspråkskompetens inom kommunala boenden och 

hemtjänst.  

Inom Särskilda boende har de inte stor kompetens gällande teckenspråk. 

Endast ett fåtal medarbetare kan teckenspråk. Det finns heller inga särskilt 

utbildade som man har inom ”Funktionsstöd”. 

En fråga som ställdes på mötet var om kommunen vill satsa på den 

kompetensen. 

 

4.3 Tillgänglighetspris 

Jennifer Ålund, ger information om prisutdelningen av Tillgänglighetspriset. 

På kommunfullmäktige den 26 september 2022 kommer vinnaren Mattias 

Eriksson med personal – Restaurang Royal tilldelas priset. 
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4.4 Budgetprocessen - återkoppling 

Ingemar Wiklander (KD) ger en återkoppling gällande inlämnandet av de två 

frågorna från Tillgänglighetsrådet till budgetberedningen, har man tagit 

hänsyn till dessa? 

Svaret var att rådets frågor har varit med under budgetberedningen. Eftersom 

det är valår så kommer inte den definitiva budgeten tas förrän i november 

2022. 

 

4.5 Hälsans stig 

Jennifer Ålund, tar upp frågan från Hjärt- och lungsjukas förening som 

ställdes på mötet den 8 juni 2022 gällande Hälsans stig i Härnösand 

kommun, kommer kommunen att satsa på en Hälsans stig?  

 

Informationen från kommunen var att arbete har gjorts i kommunen för att 

öka rörelse och fysisk aktivitet som promenadslingan runt Godstjärn, 

broschyrer om friluftsliv och fysisk aktivitet, vandringsguide (där 

information finns om olika stigar med olika svårighetsgrader), 

Nattviksrundan m.m. Härnösands kommun ger även bidrag till ”Hittaut”, en 

friskvårdsaktivitet där du med hjälp av karta (på papper eller i appen) ska 

finna checkpoints.  

 

Hjärt- och lungsjukas förening, framförde på mötet att Kramfors/Sollefteå 

kommun har en Hälsans så borde Härnösands kommun inte vara sämre utan 

snarast komma i gång med arbetet kring en Hälsans stig.   

Det framkom även en önskan om att kartorna ska märkas ut med 

sittplatser/viloplatser och det speciellt Nattviksrundan. Nattviksrundan borde 

även integreras med Gådeåparken. Gångstigarna bör också ses över gällande 

tillgängligheten.  

Länsstyrelsen ska kontaktas gällande tidigare projekt där representanter från 

rådet varit inbjudna utifrån kompetens för att arbeta med tillgänglighet inom 

Härnösands naturområden.  

 

4.6 Seniormässa 

Jennifer Ålund, påminner om Seniormässan som äger rum den 1 september 

2022. Det är en mässa för dom över 60 år och kommer ha ett fokus på 

trygghet och hälsa. Lokal Teatern kl. 09:00-15:00. Rådet har under dagen 

möjlighet att anmäla sig till Seniormässan och det görs på Servicecenter.  
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4.7 Val 2022 

 

Jennifer upplyser om valet som äger rum den 11 september 2022. Man kan 

även förtidsrösta från och med 24 augusti till 11 september och det gör man 

på plan 4 på Sambiblioteket.  

Man kan även budrösta, dvs att med bud och vittne genomföra ett val med 

särskilt material som finns att hämta valkansliet (plan 4 Sambiblioteket).  

Det finns ambulerande röstmottagare och det är för dig som inte kan ta dig 

till röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. 

Man kan ringa till valkansliet för tidsbokning tel. 070-508 27 15.  

Uppgradering har skett av kommunens informationssida om valet med 

teckenspråkstolkning samt talsyntes. 

Användarvänliga lokaler för personer med rullstol/rullator. 

Vallokalerna innehåller stödjande personer som kommer att försöka vara 

behjälplig utifrån personers behov av stöd. 

 

 

4.8 Ärende HSO Funktionsrätt Härnösand 

 

Information från Reumatikerföreningen om fler handikapplatser i Härnösand 

bordläggs till nästa sammanträde den 23 november 2022.  

Parkinsonförening har ställt följande tre frågor som kommer att följas upp 

vid nästa sammanträde den 23 november 2022; 

1. Genomförs årliga ”Tillgänglighetsronder i Härnösand med fokus på 

fysisk tillgänglighet? (likt AML krav på årliga Arbetsmiljöronder) 

frågan ställs utifrån omfattande ut/uppgrävningar vilka fortlöpande 

sker i Härnösand med åtföljande tillgänglighetsproblem.  

 

2. Hur säkerställs att parkinsonsjuka i eget boende med beviljad 

hemtjänst, kan tillgodose sig medicinering? Frågan ställs utifrån olika 

mediciners komplicerade förpackningar vars innehåll i många fall 

innehåller livskvaliteuppehållande mediciner. För denna målgrupp 

räcker det inte med att förpackningen ställs fram. 

3. Hur säkerställs kompetensnivån om Parkinsons sjukdom hos 

medarbetare inom kommunens hemtjänst (kommunens samt LOU-

upphandlad tjänst) samt särskilt boende. Frågan ställs utifrån bland 

annat särskilda behov vid matintag. 

_______ 
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§ 18 Dnr  

Övriga frågor 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Ingemar Wiklander (KD) tar upp frågan från föregående möte gällande om 

det finns möjlighet att välja någon representant från rådet som vice 

ordförande.  

 Enligt Tillgänglighetsrådets reglemente som gäller just nu så väljs 

ordförande, vice från politiken, en stödjande tjänsteperson (Jennifer Ålund) 

och en representant från rådet.  

En fråga har kommit om samhällsförvaltningens tillgänglighetsprojekt? 

Förvaltningen meddelar att de har fått uppdraget men projektet inte är igång 

ännu men kommer att lyftas i ledningsgruppen inom kort. 

En fråga om Tillgänglighetsrådets organisation? Hur kommer det se ut efter 

valet?  

Svaret är att man får se efter valet. Ingen förändring kommer att ske med de 

som sitter i rådet. Däremot ordförande och vice så kan en förändring ske 

efter valet. Det på grund av att de är politiskt tillsatta.  

Information till rådet 

Sylvia Hedin, informerar om att den 13 oktober 2022 

(eftermiddagen)kommer Härnösands Synskadeförening ha en ”Ögondag” på 

Parkaden. Det kommer att hållas föreläsningar av ögonläkare, ögonforskare, 

synrehabiliteringspersonal m.m. De kommer även ha visning av hjälpmedel. 

Annonsering kommer att ske i Yippie-tidningen.  

__________ 
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§ 19 Dnr  

Kommande möten 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att nästa sammanträde äger rum den 23 november 2022 kl. 13.00-16.00 i 

Olof Högbergssalen Sambiblioteket. 

 

________ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


