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Protokoll
2017-12-07
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Plats och tid

Friskhuset, N. järnvägsgatan 24, Sundsvall. Den 11 oktober
2017 kl. 10.00 – 12.00

Beslutande

Maritza Villanueva Contreras, ordf.
Björn Hellqvist, KS
Alf Söderlund SN
Ingrid Sendelbach ers
Erik Bäckström Andersson, BoU
Gunnar Grönberg, KoT
Anita Hellstrand, ers
Anita Boström-Nordell, RMF
Bengt Molander, SRF

Övriga närvarande

Annette Lehnberg, sekreterare

Ej närvarande

Majlis Fanqvist, HRF
Margareta Fisk, HRF
Bengt Östling, DHR
Chatrine Nordström, ers BoU
Enith Nilsson, FUB
Jan Rossbach, RSMH

Utses att justera

Bengt Molander, Anita Boström-Nordell

Underskrifter
.................................................................
Maritza Villanueva Contreas, ordförande

.................................................................
Annette Burefjord Lehnberg, sekreterare

.................................................................
Bengt Molander, justerare

.................................................................
Anita Boström-Nordell, justerare

BEVIS OM ANSLAG
Justering av Tillgänglghetsrådets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Sammanträdesdatum
Anslaget uppsatt den
Anslaget nedtas den
Förvaringsplats för protokollet

Paragrafer
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Öppnande av möte
Maritza Villanueva Contreas öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§8
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§9
Val av justerare.
Till justerare valdes Bengt Molander och Anita Boström-Nordell
§ 10
Övrigt
-Aktuellt om vad som är på gång


Annette Lehnberg informerade om att en uppföljning av kommunens
funktionshinderspolitiska program pågår och en sammanställning av svaren från samtliga
förvaltningar ska göras under hösten. Utifrån svaren ska sedan ett nytt program ses över.
Hänsyn ska också tas för regeringens nya strategi framåt.



En utökning av tjänsten för tillgänglighetsfrågor har också gjort på kommunledningsnivå,
det kommer nu att vara på 75%.



För övrigt diskuterades det att funktionshindersföreningar behöver bli mer aktiva i rådet
– en fråga ska gå ut till alla hur de ser på rådet och vad som behöver göras.



En nationell nätverksträff för delatighet kommer att ske den 9 december i Stockholm där
också regeringens nya strategi kommer presenteras.



Arbete behövs för att få in tillgänglighetspespektivet som en naturlig del i alla nämnder



Rådet behöver synliggöras bättre för att påminna om deras remissinstans.



Idrott är viktigt- Rådet ska bjuda in föreningar för att höra deras möjligheter till
träning/idrott för personer med en funktionsnedsättning.



Den 3.e december kommer en inspiritationsföreläsning att ske vid kulturmagasinet som
”aktivitet för alla oavsett” kommer att hålla i, en inbjudan kommer om ca en månad.
Föregående mötesprotokoll ska läggas in som punkt i kommande
kallelser.
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§ 11
Visning och information om Friskhuset.
Marica Henriksson berättade om hennes resa med att starta upp butiken Friskhuset där de säljer olika
sorters hjälpmedel,. Det började i en liten skala får ett antal år sedan och som sedan sakta byggts upp
alltefter Maricas förutsättningar. Butiken har funnits i fem år på N. Järnvägsgatan. De har även en liten
butik inne på sjukhuset. Företagen är ett Socialt företag, ej vinstdrivande. De har totalt 6 anställda och
några personer finns på arbetsträning. Till företagen hör också en webbutik som säljer hjälpmedel av olika
slag.
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