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Sammanträdesdatum 

2022-06-08 
  

  

  
 
Plats och tid Olof Högbergssalen Sambiblioteket, 13.00-16.00 

Beslutande Ledamöter 

Ingemar Wiklander (KD), ordförande  
Eva-Clara Viklund (M), vice ordförande 
Eva Ekren, Reumatikerföreningen 
Birgitta Janzon, ledamot, RSMH 
Elisabeth Bylund, ledamot, Neuro-förbundet 
Gerrit Heinsius, Hjärt och Lungsjukas förening 
Margeta Thelin, Strokeföreningen 
Inger Wiberg, Autism och Asbergerföreningen 
Ulf Nordström, Diabetesföreningen 
Elinore Jonasson, Härnösands dövas förening 
Nils-Anders Lindström, Psoriasis lokalförening 
Lennart Moberg, Parkinssonföreningen 
Krister Eriksson, FUB 

 

 

Närvarande ej tjänstgörande 

ersättare 

Ersättare 

Sylvia Hedin, Synskadades riksförbund 
Eva Ekren, reumatikerföreningen 
Kristoffer Peterson, Hörselskadades förening 
 
 

Övriga närvarande Jennifer Ålund, folkhälsosamordnare och Jeanette George, sekreterare 

Justerare Margareta Thelin, Strokeföreningen Härnösand/Kramfors 

  

 Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer 1-7  

 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Ingemar Wiklander  

 Justerare 

  

 Margareta Thelin   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  

Sammanträdesdatum 2022-06-08 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
 



 

      

PROTOKOLL 
Sida 

2(11) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-08 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 8 Dnr 
Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar ................................... 3 

§ 9 Dnr 
Dagordningen godkänns ........................................................................................... 4 

§ 10 Dnr 
Val av justerare .......................................................................................................... 5 

§ 11 Dnr 
Informationsärenden ................................................................................................ 6 

§ 12 Dnr 
Övriga frågor ............................................................................................................ 10 

§ 13 Dnr 
Kommande möten ................................................................................................... 11 



 

      

PROTOKOLL 
Sida 

3(11) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-08 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8 Dnr  

Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att protokollet från föregående möte läggs till handlingarna. 

_____ 



 

      

PROTOKOLL 
Sida 

4(11) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-08 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr  

Dagordningen godkänns 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att dagordningen för dagens sammanträde fastställs med följande tillägg: 

 

______  
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§ 10 Dnr  

Val av justerare 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att utse Margareta Thelin, Strokeföreningen Härnösand/Kramfors att justera 

dagens protokoll.  

 

 ______  
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§ 11 Dnr  

Informationsärenden 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

  

4.1 Hastighetsplan – Remissdialog 

Ulf Rehnberg, utredare på samhällsförvaltningen och Niclas Hälldahl, 

teknikchef på samhällsförvaltningen informerar om att det har under en 

längre tid funnits ett behov av att se över hastigheterna inom 

tättbebyggda områden i Härnösands kommun. Behovet av politiskt 

beslutade riktlinjer för frågor rörande hastigheter är också stort för att ge 

vägledning till de beslut som handläggare på Samhällsförvaltningen har 

att fatta med stöd av nämndens delegationsordning. Inte minst när det 

kommer in önskemål från boende och verksamheter om ändring av 

hastigheter vid en viss gata eller vägsträcka. 

Med anledning av detta har Samhällsförvaltningen arbetat fram ett 

förslag till en hastighetsplan som föreslås godkännas av nämnden och 

utgöra remissutgåva. 

Sammanfattningsvis innebär förslagen i hastighetsplanen att: 

• 40 km/h ska gälla som generell hastighet inom kommunens tättbebyggda 

områden (enligt definition i Trafikförordningen) 

• 30 km/h ska kunna gälla i direkt anslutning till skolor – med särskilt fokus 

på skolor med yngre elever.  

• En sänkning av hastigheten till 30 km/h ska alltid kombineras med fysiska 

åtgärder i trafikmiljön/gaturummet 

• 50 km/h ska kunna gälla på genomfartsleder  

• 60 km/h ska kunna gälla på genomfartsleder med få in-och utfarter och som 

är utformade på ett trafiksäkert sätt  

• 70 km/h på genomfartsleder med väldigt få eller inga in-/utfarter och där 

det inte i princip inte förekommer gående eller cyklande på vägen. 

• 80 km/h på genomfartsleder med inga in-/utfarter och där gående eller 

cyklande på vägen i princip inte förekommer 
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• Mindre förändringar av gränsen för tättbebyggt område för Härnösands 

centralort 

Samhällsförvaltningen fortsätter att bereda ärendet under juni-augusti och 

beslut i samhällsnämnden beräknas tas under september 2022.  

 

4.2 Ett tillgängligt bibliotek 

Karin Jonsson Sandström, bibliotekarie på Sambiblioteket och Lidija 

Djeric, Biblioteksassistent, informerar om sitt tillgänglighetsarbete i 

allmänhet och om att de just nu jobbar extra mycket med digital 

delaktighet för personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning.  

På grund av renovering kommer Sambiblioteket att hållas stängt under 

perioden 13 juni till 22 augusti 2022.  

 

4.3 Budgetprocessen 

Jennifer Ålund, informerar om Tillgänglighetsrådet inlämnade förslag till 

budgetprocessen.  

De inlämnade förslagen lyder; 

- Tillgänglighetsrådet anser att förutsättning för 

funktionshindrade personer att förflytta sig med hjälp av 

fordon till olika aktiviteter behöver stärkas. 

- Tillgänglighetsrådet ser ett behov av personal med 

teckenspråk vid kommunens Servicecenter 

 

På kommunfullmäktige den 20 juni 2022 tas budgeten för 2023. 

 

                                                                                            

4.4 Tillgänglighetspris – Beslut om pristagare 

Jennifer Ålund, informerar om att beredningen har tre nomineringar till 

Tillgänglighetspriset 2022 och de är; 

- Anna Sofia Såthe  

- Mattias Eriksson, med personal på restaurang Royal 

- Gymnasiesärskolan Individuella program.  

Tillgänglighetspriset 2022 går till Mattias Eriksson, med personal på 

restaurang Royal. 

Priset kommer att delas ut på kommunfullmäktige under hösten 2022. 
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4.5 Tillgänglighet i Härnösands skyddsrum 

Jennifer Ålund, redogör svaret från MSB gällande tillgängligheten i 

Härnösands skyddsrum. Svaret läser ni nedan. 

 

Tyvärr är de inte det alls. Det som finns är en fredstida anpassning i form 

av löstagbara trösklar som inte är monterade i fredstid vilket förenklar 

inpassering. Vid höjd beredskap ska trösklarna monteras. Ett skyddsrum 

är konstruerat för att motstå krigets påfrestningar, alltså klara av en 

tryckvåg från en 250 kg bomb, skydda mot joniserande strålning, 

stridsgaser och raslaster och det begränsar möjligheten att 

tillgänglighetsanpassa skyddsrummen. De ska inte användas i en 

normalsituation utan i krig och då får vi hoppas och tro att alla visar 

empati och medmänsklighet och att man får assistans av sina 

medmänniskor.  

   

Skyddsrummet är till för att rädda liv i krig och det medför vissa 

begränsningar. Om man t ex skulle montera en ramp över tröskeln till 

skyddsrummet, så skulle det kunna innebära att man förhindrar eller 

påverkar tätheten i skyddsrummet, då faller hela funktionen. Man har 

satsat på att skapa en livsräddande konstruktion. Det finns en skrivning i 

förordningen om skyddsrum som ger MSB i uppgift att verka för att 

skyddsrummen ska vara tillgängliga för rörelsehindrade. Tyvärr har inte 

skyddsrumsverksamheten varit prioriterad de senaste 15-20 åren och 

detta har inte varit något arbete som legat högst upp på listan. I en 

framtid, om vi får ytterligare medel för detta, så kan det bli aktuellt. 

 

 

4.6 Teckenspråkskompentens hemtjänst och servicecenter 

Jennifer Ålund, informerar om att inget svar har inkommit från 

hemtjänsten. Det svar som finns är det som Maria Hellström, 

verksamhetschef på socialförvaltningen informerade på mötet den 2022-

03-23.  

 

Vi har en verksamhet, gruppbostad LSS 9§ 9pkt som är utformad för att 

möte brukares behov inom teckenspråk. Vid den verksamheten finns 

teckenspråkig personal. Därtill går vi upp till nämnd nu i mars gällande 

att få öppna en ny verksamhet med teckeninriktning. Liten gruppbostad 

för brukare i behov av tecken och där brukarna ska kunna omges av en 

helt teckenspråkig miljö, dvs både medarbetare och övriga brukare. Om 

brukaren har beslut om daglig verksamhet finns det medarbetare med 
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teckenspråkskompetens som arbetar med brukaren under brukarens 

arbetstid dvs daglig verksamhet. 

 

 

4.7 Ärende HSO funktionsrätt Härnösand 

 

- Information från Reumatikerföreningen om fler 

handikapplatser i Härnösand bordläggs till nästa 

sammanträde den 24 augusti 2022.  

 

- Gerrit Heinsius, Hjärt- och lungsjukas förening informerar 

om hälsans stig. Hälsans stig finns runt om i Sverige. Det 

är lättillgängliga, säkra och välskyltade promenadstråk. 

Lätta att ta sig fram och är till för att alla ska kunna nå 

folkhälsomålet. Önskan är att göra integrera hälsans stig i 

Härnösand.  

 

Jennifer Ålund, meddelar att denna fråga kommer att tas 

upp på nästa sammanträde den 24 augusti 2022. Då 

kommer mer information delges om eventuellt införandet 

av hälsans stig i Härnösand.  

 

________ 

 



 

      

PROTOKOLL 
Sida 

10(11) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-08 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr  

Övriga frågor 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Två övriga frågor har inkommit; 

1. Första frågan som ställdes handlade om hur det går till om en fråga 

väcks i Tillgänglighetsrådet? Hur kan man se att frågan kommit fram 

och hur återförs det svaret till rådet?  

Jennifer Ålund, berättar om gången när en fråga väcks i rådet. Ibland 

ställs frågan via mejl eller så bjuder man in de personer till rådet som 

kan besvara frågan. Frågorna antecknas även i protokollet för att 

sedan tas med till nästa sammanträde.  

2. Andra frågan som ställdes var om man kan välja någon representant 

från rådet som vice ordförande? 

Jennifer Ålund, informerar att i beredningarna inför varje 

sammanträde finns en representant från rådet närvarande tillsammans 

med ordförande och vice ordförande. 

Ingemar Wiklander, informerar att ordförande och vice ordförande är 

valda i kommunstyrelsen och dessa är kommunstyrelsens förlängda 

arm. Ingemar meddelar att han tar med sig frågeställningen. 

Information till rådet 

På grund av byggandet av det nya hotellet så är rådet inbjuden till 

Härnösands bibliotek plan 4 (översidan på plan 4) för att lyssna och tycka till 

om området kring hotellet. Det äger rum den 14 juni 2022 kl. 18:30-20:00. 

Välkommen till 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. Anmälan görs till servicecenter.   

 

 

__________ 
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§ 13 Dnr  

Kommande möten 

Tillgänglighetsrådets beslut 

Tillgänglighetsrådet beslutar 

att nästa sammanträde äger rum den 24 augusti 2022 kl. 13.00-16.00 i Olof 

Högbergssalen Sambiblioteket. 

 

________ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


