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Plats och tid Mötesplats Prästgatan 58, måndagen den 24 juni 2019 kl 13.00-14.30 

Paragrafer §§ 1-4 

Beslutande Ledamöter 

Magnus Andersson, C, ordförande 
Inger Bodén, HSV 
Åsa Davind, HSV 
Anette Wilmer, DHR 
Bendigt Eriksson, S, tjänstgörande istället för Hjemgaard Svensson, M 
Eva Åberg, HSV, tjänstgörande istället för Brolén 
Anne-Katrine Pettersson, HSV, tjänstgörande istället för Malmsten 
Karl-Gustaf Brygg, HSV, tjänstgörande istället för Hållstrand 
Ylva Hellström, Synskadades förening, tjänstgörande istället för Fröjse 
 

 
 

Övriga närvarande Helen Olsson Sandal, tillgänglighetsstrateg 
Maria Walther, sekreterare 
Irene Friggelin, från styrelsen HSV länet/regionen 

 

Utses att justera Inger Bodén 

Justering 2019-07-10 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
 
Maria Walther   

   

 Ordförande 
 
Magnus Andersson 

 

   

 Justerare 
 
Inger Bodén 

 

   
 
 
 
 
 
Protokollet är justerat. Justeringen av Tillgänglighetsrådets protokoll 2019-06-24 har tillkännagivits 
genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 

  

Anslagstid 2019-07-11 t o m 2019-08-02 

Förvaringsplats  Samhällsbyggnad 
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§ 1  

Mötet öppnas, upprop samt val av 
justerare 
Ordförande Magnus Andersson hälsar alla välkomna och alla i gruppen 
presenterar sig för varandra.  
 
Tillgänglighetsrådet väljer Inger Bodén, HSV, till justerare. 

_____    
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§ 2   

Presentation av Vinnovaprojektet ”Jag kan, 
jag vet” 
Tillgänglighetsstrateg Helen Olsson Sandal berättar om det pågående 
Vinnovaprojektet ”Jag kan, jag vet”, som genomförs tillsammans med 
Svenska Parasportförbundet. Projektet pågår under 2019-2020, och 
genomförs i Eskilstuna, Malmö och Östersund. Projektet innehåller två 
delar; ”Jag kan” som handlar om idrott och rörelse, och ”Jag vet” som har en 
mer övergripande livsstilsinriktning.  

När det gäller ”Jag kan” ligger fokus på tre typer av funktionsnedsättning: 
rörelse-, syn- och intellektuell nedsättning. Inom gruppen personer 
med funktionsnedsättning är det väsentligt färre som utövar någon fysisk 
aktivitet jämfört med den övriga befolkningen. Detta beror delvis på bristen 
på anpassade träningslokaler i närområdet. Idag saknas också en samlad och 
lättåtkomlig information om idrottsanläggningar och träningslokaler, när det 
gäller tillgänglighet och anpassning för olika typer av 
funktionsnedsättningar. Dessutom är kunskapen hos hallpersonal om 
existerande funktionsnedsättningar, specifika behov samt vad den 
egna anläggningen har att erbjuda ofta otillräcklig. Syftet med projektet är att 
kartlägga befintliga anläggningar för inomhus- och utomhusaktiviteter (med 
fokus på rörelse-, syn- och intellektuell nedsättning) på respektive ort och 
sedan skapa en finmaskig tillgänglighetscertifiering för idrottsanläggningar. 
Tanken är att projektet ska utmynna i ett digitalt verktyg där användare av 
anläggningarna kan ”certifiera” dessa, ge ris och ros och därigenom bidra till 
anläggningarnas förbättringsarbeten.  

”Jag vet” är ett mentorskapsprogram för personer mellan 7-20 år med 
funktionsnedsättning, där tanken är att om man tidigt får lära sig vilka 
förutsättningar man har utifrån sin funktionsnedsättning, så underlättar det 
arbetet mot ett självständigt liv. I projektet kommer deltagarna att få lära sig 
att identifiera sina egna behov och förutsättningar under stöttning av en 
mentor som kallas Livsstilslots. Dessa lotsar rekryteras efter sina förmågor 
att vara kreativa problemlösare. Lotsarna får gärna ha en funktionsvariation 
själva. Lotsarnas fokus ligger på folkhälsa, handikappvetenskap, coachande 
förhållningssätt och empowerment. Kontakten mellan lots och 
deltagare/adept är tänkt att vara i minst ett år. Delprojektet söker nu 
deltagare; både livsstilslotsar och adepter. Utbildning av lotsarna kommer att 
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börja under hösten 2019. För mer information och anmälan, se 
www.parasport.nu/forbondsinfo/Projekt/JagkanochJagvet 

_____ 
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§ 3   

Framtida arbetssätt och utveckling av 
tillgänglighetsrådet 
Östersunds kommun har sedan 2010 haft ett tillgänglighetsråd. Rådet – som 
från början hette Kommunala handikapprådet – har haft fokus på 
tillgänglighetsfrågor. Rådet har arbetat med att förstärka inflytandet i alla 
frågor som rör funktionshindrade och verka för att dessa frågor beaktas i 
styrelser, nämnder och förvaltningar.  

Kommunstyrelsen antog i februari 2015 tillgänglighetsstrategin ”Ett 
Östersund för Alla”. Strategin utgår från att funktionshinderperspektivet är 
en kärnfråga och ska inkluderas i det som kommunen gör – det ska inte vara 
ett eget spår. Alla nämnder har ett ansvar för att samverka med andra aktörer 
för att fånga upp ett sådant brett synsätt som möjligt. Kopplat till strategin 
fick alla nämnder i uppdrag att ta fram handlings- och aktivitetsplaner för att 
genomföra strategins intentioner inom de egna verksamheterna. 
Tillgänglighetsrådet rekommenderade redan 2016 kommunens nämnder och 
styrelser att utifrån den antagna strategin, utveckla metoden 
medborgardialog för att olika grupper i samhället ska kunna delta på sina 
egna villkor i olika sakfrågor.  

Kommunledningsförvaltningen/samhällsbyggnad föreslår nu en utveckling 
av arbetet och samverkan kring funktionshinderfrågor. Istället för ett 
tillgänglighetsråd med fasta ledamöter och ett fåtal möten per år, kan nya 
metoder såsom medborgarpaneler/dialoger, och ”beställningar” av årliga 
insatser från funktionshinderrörelsen etc, öka kunskapsöverföringen mellan 
föreningarna, förvaltningarna och politiken. Detta skulle i sin tur 
förhoppningsvis leda till en mer inkluderande och demokratisk process där 
fler får komma till tals. Tillgänglighetsrådet i dess nuvarande form skulle i 
och med detta förslag därmed avvecklas. 

Rådet diskuterar förslaget och beslutar att gå vidare med det. Ärendet 
kommer därmed att behandlas i miljö- och samhällsnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2019. Rådet vill 
särskilt framhålla arbetssättet med trygghetsvandringar, som man upplevt 
som positivt. En knäckfråga att ta med till det nya arbetssättet är hur 
kontakten mellan funktionshinderrörelsen och kommunen ska se ut. Det 
finns många olika föreningar inom funktionshinderrörelsen, och där en del 
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ingår i paraplyorganisationen Handikappsamverkan. Alla föreningar kommer 
inte att beröras av alla frågor och alla medborgardialoger i framtiden, och det 
är viktigt att ingen hamnar mellan stolarna. Föreningarna uppmanas att 
internt diskutera frågan om vilka kontaktytor man vill ha med kommunen, 
och återkomma med svar till tillgänglighetsstrategen efter sommaren.   

_____ 
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§ 4   

Val av jury till 2019 års Tillgänglighetspris 
Inför utdelningen av 2019 års Tillgänglighetspris, behöver en jurygrupp från 
tillgänglighetsrådet utses. Under augusti-september kommer en annons ut 
om att alla kan nominera personer, organisationer eller företag till priset. 
Juryn kommer därefter att gå igenom nomineringarna och utse en vinnare. 
Vinnaren presenteras på kommunfullmäktige i december 2019. 
Tillgänglighetsstrategen kommer att sammankalla jurygruppen när det är 
dags.  

Tillgänglighetsrådet utser följande personer till jurygruppen 

Inger Bodén 

Anne-Katrine Pettersson 

Ylva Hellström 

Anette Wilmer 

_____ 

 


