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Informationsbrev - Tillgänglighetsrådet 

 

1. Bättre tillgänglighet på webben  

Från onsdag 23 september ska alla offentliga webbplatser vara tillgängliga 

för människor med olika funktionsnedsättningar. Till exempel ska besökaren 

kunna få filmer textade eller syntolkade. 

Enligt det nya webbdirektivet som då träder i kraft ska offentliga 

webbplatser som exempelvis harnosand.se vara utformade så att de är 

möjliga att uppfatta, begripa och hantera för den som har en 

funktionsnedsättning. 

Läs mer: https://www.harnosand.se/kommun--styrning/nyheter-fran-

kommun--styrning/nyheter-fran-kommun--styrning/2020-09-22-battre-

tillganglighet-pa-webben.html 

2. Tillgänglighetspolicy 

På fullmäktige den 28 september antogs den nya tillgänglighetspolicyn.  

Tillgänglighetspolicyn bygger på den svenska funktionshinderspolitiken och 

är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika 

bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i 

samhället. 

Målområdena är: 

 tillgänglig verksamhet 

 tillgänglig information och kommunikation 

 tillgängliga lokaler 

Uppföljning ska ske varje år på utförarnivå och av nämnderna. Uppföljning 

på övergripande nivå sker vartannat år, med start år 2020. Förslaget på 

tillgänglighetspolicy gick på remiss i december 2019. Tillgänglighetsrådet 

fick ta del av förslaget och medlemsorganisationerna deltog i remissrundan. 

Läs mer: Tillgänglighetspolicyn kommer att publiceras på Härnösands 

kommuns webbplats. 

3. Coronaepidemien i Härnösand 

Härnösands kommun har alltjämt lyckats väl med att hålla ner smittan inom 

särskilda boenden. Socialförvaltningen fortsätter sitt omfattande och viktiga 

arbete med smittskydd. Det handlar bland annat om att:  

 Ständigt påminna om och utbilda både nya och rutinerade 

medarbetare om hygienriktlinjerna. 

https://www.harnosand.se/kommun--styrning/nyheter-fran-kommun--styrning/nyheter-fran-kommun--styrning/2020-09-22-battre-tillganglighet-pa-webben.html
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 En höjd grundbemanning inom äldreomsorgen, alltså fler i 

personalen, för att ingen ska behöva jobba fast de har utsatts för 

misstänkt smitta.  

 Ett särskilt arbetslag (Covid-19 team) som jobbar med alla som haft 

symptom eller smittats inom hemtjänsten. Covid-19 teamet har även 

gett stöd i de fall när vår privata utförare bett om vår hjälp. 

 Inom hemtjänsten har vi tyvärr haft ett antal personer som smittats 

under våren och sommaren. Kommunen undersöker just nu alla dessa 

tillfällen för att se om det finns några lärdomar att dra – antingen för 

oss själva och/eller i samarbetet med Regionen. 

 Socialförvaltningen har behållit den särskilda organisation som 

jobbar med skyddsutrustning (beställer, lagerhåller och kör ut). 

Planen är att behålla organisationen under hela år 2020 för 

omprövning under senhösten om det ska fortsätta år 2021. 

 Vi har ett väldigt gott samarbete med Region Västernorrland där de 

lovat att göra sitt yttersta för att via sina smittspårare fånga tidiga 

signaler om smittspridningen är på väg att ta fart igen under 

hösten/vintern.   

Hur har pandemin påverkat ekonomin? 

 Ett tätt och gott samarbete med våra företagare under hela pandemin 

där såväl förvaltningarna och den politiska ledningen medverkat har 

varit värdefull och uppskattad av bägge parter.  

 Kommunen har gett företag goda möjligheter till rådgivning och stöd 

under hela pandemin där vi bland annat samlat ihop alla statliga stöd 

på ett och samma ställe. 

 Ett presentkort laddat med 500 kronor per kort har delats ut till alla 

medarbetare inom Härnösands kommun och våra bolag. Och korten 

har verkligen använts. Det visar den uppföljning som nyligen 

genomfördes. 

 

 Ett fördjupat och nära samarbete med Arbetsförmedlingen ger oss så 

goda möjligheter som bara är möjligt att möta den ökande 

arbetslösheten med kloka och individuellt anpassade insatser för 

varje person som drabbats. 

 Fem gånger ska Silja Symphony stanna i Härnösand. Med start 

lördag 22/8 och sedan minst ytterligare fyra lördagar. Det ger ett 

välkommet ekonomiskt tillskott till våra företagare under de fem 

timmar som de 1400 kryssningsresenärerna på varje tur kan besöka 

Härnösand. 

 

 

Ingemar Wiklander 

Ordförande i Tillgänglighetsrådet 

 


