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Tid 

Tid 

Kl. 14.00 – 16.00 

Plats Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset 

  

Ledamot Anders Hedenius (S) Ordf. Närvarande 

 Isabell Mixter (V)  

 Hans Brynielsson (Kd)  

 Bengt Norlander  

 Anita Boström-Nordell Närvarande 
 Margareta Fisk Närvarande 

 Britt Eriksson Närvarande 

 Peter Tjernberg Närvarande 

   

   Ersättare Linnea Kjellman (C) Närvarande 

 Annika Kallin (S) Närvarande 

 Maritta Selin (L)  Närvarande 

 Barbro Enarsson  

 

Närvarande 

 Sten Sandin Närvarande 

 Yvonne Modig   

 Inger Persson  

 Anita Eklöf -Landell Närvarande 

   

   Övriga Åsa Granath 

Josefin Edlund 

Niklas Bergström 

Daniel Jonsson 

Mats Ågebrant 

Hans Holmgren 

Åsa Malm 

 

 

Kultur & Fritid  

Kultur och Fritid 

Stadsbyggnadskontoret 
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Välkommen 
Ordförande Anders Hedenius hälsar alla välkomna till dagens möte. 

 

 

1 Godkännande av dagordningen  
Den föreslagna dagordningen godkänns.  

 

Britt Eriksson anmäler en punkt under Övrigt: Sommarresa 

Neuroförbundet 

 

 

2 Presentation av rådets deltagare 
En presentationsrunda görs av rådets alla deltagare. 

 

 

3 Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 

 
 

4 Biblioteket – mer än att låna en spännande roman  
Åsa Granath och Josefin Edlund från Stadsbiblioteket berättar om 

bibliotekens roll inom den ständigt pågående folkbildningen och det 

unika i att ha en så lång bibliotekstradition som vi har i Sverige. Sedan 

1996 är det lag på att varje kommun ska ha bibliotek och man utarbetar 

just nu en nationell biblioteksstrategi med fokus inom demokrati, 

tillgänglighet, utbildning, läsning, digitalisering och infrastruktur.  

 

I Sundsvall har vi, förutom Stadsbiblioteket i Kulturmagasinet, 11 

stycken närbibliotek och den mobila enheten Mobibblan som åker runt 

i kommunen. Talboksavdelningen tillhandahåller alla former av inlästa 

böcker. Boken kommer är en service där medborgare som har svårt att 

själva komma till biblioteken kan få personligt utvalda boklådor 

levererade till hemmet, en gång i månaden. Man har även uppsökande 

verksamhet med bland annat bokcaféer och minneslådor på t.ex. 

äldreboenden och gruppboenden. På webben kan man låna e-böcker, 

ljudböcker, film samt använda vissa databaser. I Kulturmagasinet finns 

Digidelcenter, ägnat åt kreativ teknik och digitalisering, med bland 

annat 3D-skrivare.   

 

Kontakt:  Åsa Granath 060-19 21 95 asa.granath@sundsvall.se 

 Stadsbiblioteket information 060-19 81 27 

mailto:asa.granath@sundsvall.se
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5 Busshållplats Stenstan 

Niklas Bergström och Daniel Jonsson från Stadsbyggnadskontoret 

berättar om planerna för Hållplats Stenstan som ska ersätta Navet. 800 

bussar avgår varje dag från Navet som är länets största kollektivtrafik-

nod. Navet har länge varit en plats där Sundsvallsborna upplevt 

otrygghet och olust. Nu startar byggandet av en ny hållplats ett kvarter 

söderut från nuvarande Navet, där Oasen med klätterställningar finns 

idag. Det nya området är mindre till ytan men man tänker sig att detta 

kompenseras för av ett mer kontinuerligt flöde av busstrafiken, 

smartare markanvändning och det faktum att den nya Resecentrumet 

vid tågstationen kommer vara slutstation för regional- och 

fjärrbussarna.  

De brister man vill åtgärda med den nya hållplatslösningen är: 

tryggheten, trafiksäkerheten, gestaltningen, orienterbarheten, 

resenärsinformation, belysning, framkomlighet för cyklister och 

tillgänglighet för funktionsnedsatta. Man vill åstadkomma en trygg, 

attraktiv och välkomnande plats som ökar folklivet i området och ökar 

det kollektiva resandet och därmed minskar trafikens negativa 

klimatpåverkan. 

Markvärme under hela området kommer ge en snö- och halkfri 

vintermiljö. Kundcenter flyttas till gamla China/TacoBars lokaler. 

Planering av den yta nära ån som nu är parkering och vändplan för 

fjärr- och regionalbussar pågår. Ledningsarbeten startar hösten 2018, 

men det stora arbetet kommer att ske under 2019. Budgeten är på totalt 

35 miljoner kronor med statlig medfinansiering av 50%.  

Niklas frågar om det finns möjlighet att bolla tillgänglighetsfrågor i 

något lämpligt forum. Samrådsgruppen tar gärna det uppdraget. 

Kontakt: Peter Tjernberg 060-19 84 07, peter.tjernberg@sundsvall.se  

 

  

mailto:peter.tjernberg@sundsvall.se
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7 SM-veckan 2019 
Mats Ågebrant & Hans Holmgren visar filmen Vardag i Sveriges 

vackraste stad och berättar om SM-veckan som kommer gå av stapeln 

28 januari till 3 februari 2019. Folkfesten är tillbaka! Arrangemanget 

beräknas bli det näst största någonsin i Sundsvall, efter SM-veckan 

sommar som arrangerades 2015. 26 olika idrotter har ansökt om att få 

vara med i dagsläget, allt från längdskidåkning och badminton till 

stadioncross och bowling.  

 

Man förhandlar just nu med buss- och assistansbolag för att säkra 

tillgängligheten till alla evenemang. Näringsliv, föreningar, skolor och 

kommunen engageras. Man inventerar tillgängligheten på de olika 

arenorna. Evenemanget kommer även att vara miljöcertifierat.  

 

Ledorden för arrangemanget är Stolthet, Samverkan, Attraktivitet & 

Hållbarhet. Man har i och med vinterns överflöd av snö redan säkrat 

snötillgången till bland annat längdåkningen! Inträdesavgiften kommer 

vara ca 300kr/person med gratis shuttlebussar till arenorna, alla under 

17 år har gratis entré.   

 

Samrådsgruppen kan även här vara samtalspartner när man vill bolla 

tillgänglighetsfrågor. 

Kontakt: Peter Tjernberg 060-19 84 07, peter.tjernberg@sundsvall.se  

 

8 Rapport från Samrådsgruppen 
Peter Tjernberg berättar att ett tiotal funktionshindersföreningar enats 

om en gemensam valplattform och har kallat till presskonferens den 28 

maj för att ge uppmärksamhet till detta. Frågorna är: 

- Hållplatsutrop 

- Anslag till funktionshindersföreingarna 

- Möjlighet att få jobb i kommunen 

- Utbildning av politiker och tjänstemän 

På nästa samrådsmöte ska man tala om tillgängligheten i publika 

lokaler. 

 

 

9 Övrigt 
Anders Hedenius berättar att funktionshindersprojektet att utveckla en 

app för se framkomlighet på olika platser beviljats 12 miljoner av 

Vinnova i utvecklingskostnader! 

 

Britt Eriksson berättar att Neuroförbundet åker på en sommarresa till 

Hemsö fästning den 12 juni. Det finns platser kvar (ej rullstol) och om 

man är intresserad att följa med kan man kontakta Britt senast måndag. 

mailto:peter.tjernberg@sundsvall.se
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Arrangemanget kostar 300 kronor, betalas på plats, och då ingår 

förutom resa, gemensam lunch och guidad tur på fästningen. Samling 

klockan 9 på busstationen. 

 

Sten Sandin påpekar att föreningarna skulle behöva tid på rådsmötena 

för att diskutera egna frågor. Anders Hedenius välkomnar detta och ber 

alla att anmäla inspel till dagordningen i god tid. En timme av 

mötestiden står alltid till förfogande för föreningarnas egna punkter. 

 
 
10 Avslutning 
Anders Hedenius tackar för dagens diskussioner och avslutar därmed 

mötet. 

 

 

Nästa möte är torsdag den 25 oktober kl. 14.00 – 16.00. 


