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Sammanfattning 
Projekt åldrandevänlig kommun (”Age-friendly cities and communities”) har fått i uppdrag att 
ta fram ett strategidokument för hur Östersunds kommun ska arbeta för att möjliggöra ett 
aktivt och hälsosamt liv och åldrande för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. 
Strategidokumentet är benämnt ”Strategi för ett Östersund för alla 2022-2027”. 

Östersunds kommun blev år 2019 medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk 
för äldrevänliga städer och samhällen – ”the Global Network of Age-friendly Cities and 
Communities (AFCC). AFCC-nätverket har i grunden fokus på äldre, men Östersund har 
valt att bredda arbetet till att omfatta även personer med funktionsnedsättning. I Östersunds 
kommun är arbetet översatt till att bli ”en åldrandevänlig kommun”. Även om arbetet har 
äldre och personer med funktionsnedsättning i fokus, så ser kommunen att det som bidrar 
till ökad delaktighet, trygghet och inkludering för dessa målgrupper kommer att gynna alla 
medborgare. Det som är nödvändigt för några i befolkningen, underlättar för andra och är 
bekvämt för alla. 

Som medlem i AFCC-nätverket har kommunen åtagit sig att göra ett antal uppgifter, bland 
annat ska man göra en nulägesanalys av hur de aktuella målgrupperna upplever Östersund 
idag, utforma en flerårig handlingsplan över vad som ska förbättras de kommande åren och 
fortlöpande följa upp och utvärdera kommunens AFCC-arbete. 

WHO har i samverkan med äldre medborgare runt om i världen identifierat åtta arbets-
områden som bedöms viktiga för att skapa åldrandevänliga städer och samhällen. Dessa 
områden är: 

1. Utemiljöer och allmänna byggnader 
2. Transporter 
3. Bostäder 
4. Social gemenskap och delaktighet 
5. Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering) 
6. Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande 
7. Information och kommunikation 
8. Samhällsstöd och service 

Kommunens AFCC-arbete är i grunden ett långsiktigt åtagande, men har inledningsvis 
genomförts som ett kommungemensamt projekt under perioden 1 februari 2020 – 30 juni 
2022. Projektets syfte har varit att påbörja arbetet för att bli en kommun som ger 
förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt liv och åldrande.  

En viktig del i AFCC-arbetet är att öka delaktighet och inflytande för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Stort fokus i arbetet med nulägesanalysen har därför varit att 
genomföra olika undersökningar med de berörda målgrupperna. Det har genomförts fem 
undersökningar riktade till äldre 65+ och tretton undersökningar riktade till personer med 
funktionsnedsättning 18+. Utöver det har projektet även gjort en särskild utredning om 
ensamhet bland äldre 65+, sammanställt resultatet av en undersökning som Destination 
Östersund genomfört med SPF Östersunds medlemmar samt beaktat resultatet från 
ETOUR:s forskning om tillgängliga och inkluderande naturmiljöer.  

Totalt har drygt 1 600 medborgare deltagit i nulägesanalysen. Både enkäter, telefonintervjuer, 
medborgardialoger och fokusgruppsintervjuer har använts som undersökningsmetoder. 
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Utifrån undersökningarnas resultat har projektet valt ut sju AFCC-områden som kommer att 
vara utgångspunkt för den strategi som utformats inom området. Kopplat till varje AFCC-
område har det identifierats ett eller flera strategiska utvecklingsområden. 

Syftet med denna bakgrundsrapport är att sammanfatta och redovisa de underlag och slutsatser 
som ligger till grund för de förslag till utvecklingsområden som redovisas i ”Strategi för ett 
Östersund för alla”.  
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1. Inledning 
Projekt åldrandevänlig kommun (”Age-friendly cities and communities”) har fått i uppdrag att 
ta fram ett strategidokument för hur Östersunds kommun ska arbeta för att möjliggöra ett 
aktivt och hälsosamt liv och åldrande för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. 
Strategidokumentet är benämnt ”Strategi för ett Östersund för alla 2022-2027”. 

Östersunds kommun blev år 2019 – enligt beslut i Kommunstyrelsen - medlem i Världs-
hälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och samhällen – ”the Global 
Network of Age-friendly Cities and Communities (AFCC). Medlemskapet innebär att 
Östersunds kommun har förbundit sig att följa WHO:s AFCC-modell, vilket bland annat 
innebär att göra en baslinjemätning (nulägesanalys), utforma en flerårig handlingsplan samt 
fortlöpande följa upp och utvärdera kommunens AFCC-arbete. 

Kommunens arbete med Age-friendly cities and communities (AFCC) är i grunden ett 
långsiktigt åtagande, men har inledningsvis genomförts som ett kommungemensamt projekt 
under perioden 1 februari 2020 – 30 juni 2022. Projektets syfte har varit att påbörja arbetet 
för att bli en kommun som ger förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt liv och åldrande. 
En viktig del av projektet har även varit att öka delaktighet och inflytande för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. 

När projektet avslutas ska det fortsatta arbetet integreras med den ordinarie styrningen i 
Östersund. Utformningen av ett strategidokument är en del av detta. Strategidokumentet 
anger vilka utvecklingsområden som ska prioriteras de kommande åren och kommer att vara 
utgångspunkt för den fleråriga handlingsplan som ska tas fram inom området. 

I denna bakgrundsrapport redovisas resultatet från projektets undersökningar, slutsatser 
och förslag till utvecklingsområden. Prioriteringarna för de strategiska utvecklings-
områdena har diskuterats med projektets styrgrupp och resultatet redovisas i ”Strategi för 
ett Östersund för alla”. Beslut om strategins utvecklingsområden fattas av 
kommunfullmäktige. 

1.1 Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018 att Östersunds kommun skulle ansöka 
om att bli medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) globala nätverk för äldrevänliga 
städer och samhällen - ”Age-friendly cities and communities” (AFCC). Kommunstyrelsen 
skickade in en ansökan våren 2019 och den godkändes av WHO i juni samma år. 

WHO:s nätverk “Age-friendly cities and communities” har initierats för att möta utvecklingen 
med en åldrande befolkning och snabb urbanisering på global nivå. Nätverket vill stimulera 
medlemsstäderna till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hur man kan utforma äldrevänliga 
städer som skapar förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt åldrande. 

WHO har i samverkan med äldre medborgare runt om i världen identifierat åtta arbetsområden 
som bedöms viktiga för att skapa äldrevänliga städer och samhällen. Dessa områden är: 

1. Utemiljöer och allmänna byggnader 
2. Transporter 
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3. Bostäder 
4. Social gemenskap och delaktighet 
5. Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering) 
6. Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande 
7. Information och kommunikation 
8. Samhällsstöd och service 

Även om WHO:s nätverk har fokus på äldre har Östersunds kommun beslutat att arbetet med 
AFCC ska omfatta både äldre och personer med olika funktionsnedsättningar, då de aktuella 
åtta arbetsområdena bedöms lika viktiga för båda målgrupperna. Fokus blir därmed att skapa 
en åldrandevänlig kommun, ur ett livsloppsperspektiv, snarare än en äldrevänlig kommun. 

Även om arbetet har äldre och personer med funktionsnedsättning i fokus, så ser kommunen att 
det som bidrar till ökad delaktighet, trygghet och inkludering för dessa målgrupper kommer att 
gynna alla medborgare. Det som är nödvändigt för 20% av befolkningen, underlättar för 40% 
och är bekvämt för alla.  

Medlemskapet i WHO:s AFCC-nätverk är kostnadsfritt, men som medlem åtar man sig att 
göra följande saker: 

• Utveckla former för medborgarmedverkan och medborgardialoger 
• Genomföra en baslinjemätning (nulägesanalys) utifrån AFCC:s åtta arbetsområden 

tillsammans med medborgarna  
• Utforma en 3-årig kommunövergripande handlingsplan baserat på resultatet av 

nulägesanalysen  
• Identifiera utfallsmått för att följa upp och utvärdera effekten av arbetet med AFCC 
• Sprida kunskap till det globala AFCC-nätverket (dvs. dela erfarenheter från det egna 

utvecklingsarbetet – behovsanalyser, handlingsplan och resultat) 

Kommunfullmäktige gav inför år 2020 Vård- och omsorgsnämnden, Miljö- och samhällsnämnden, 
Kultur- och fritidsnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden och Tekniska nämnden ett 
gemensamt uppdrag att påbörja Östersunds kommuns AFCC-arbete, vilket har genomförts i form 
av ett projekt. 

För närmare information om projektet syfte och målsättningar – se avsnitt 5. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna bakgrundsrapport är att sammanfatta och redovisa de underlag och slutsatser 
som ligger till grund för de förslag till utvecklingsområden som redovisas i ”Strategi för ett 
Östersund för alla”. 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet med ”Strategi för ett Östersund för alla” omfattar i första hand de medborgare som varit 
målgrupp för Projekt åldrandevänlig kommun, dvs. äldre över 65 år och personer med olika 
funktionsnedsättning över 18 år.  
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Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har inte ingått i projektet, då Kommun-
fullmäktige inte tilldelade Barn- och utbildningsnämnden något uppdrag kopplat till arbetet 
med en åldrandevänlig kommun. I det fortsatta utvecklingsarbetet bedömer dock projektet att 
personer med funktionsnedsättning i alla åldrar bör omfattas, då arbetet görs ur ett livslopps-
perspektiv och skolan är en viktig hälsofrämjande arena och aktör för att både motverka 
diskriminering av äldre och personer med olika funktionsnedsättning och motverka psykisk 
ohälsa. Det betyder att även Barn- och utbildningsnämnden bör involveras i det fortsatta 
arbetet. 

Strategin berör sju av åtta AFCC-områden: Utemiljöer, Transporter, Bostäder, Social gemenskap 
och delaktighet, Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering), Arbete, sysselsättning och 
medborgarinflytande samt Information och kommunikation, men avgränsas till att i första hand 
fokusera på de delar av respektive område som kommunen har ansvar för.  

När det gäller det åttonde AFCC-området - Samhällsstöd och service – så kommer de synpunkter 
som framkommit kopplat till de kommunala insatserna istället att beaktas vid framtagandet av 
”Riktlinjer för äldreomsorg” respektive ”Riktlinjer för funktionshinderomsorg” och dess 
tillhörande strategidokument. Resultat som berör andra aktörer (t.ex. Region Jämtland-
Härjedalen, fastighetsägare eller näringsidkare) kommer att förmedlas till dem kring samtliga 
områden. 

Projekt åldrandevänlig kommun har haft i uppdrag att beakta övriga kommunala projekt som berör 
”Age-friendly cities and communities” olika arbetsområden. Inom ramen för nulägesanalysen har det 
därför inte genomförts några medborgardialoger i områdena Brunflo och Torvalla, då det under 2020 
och 2021 pågått särskilda utvecklingsprojekt i dessa geografiska områden som omfattat även äldre 
och personer med funktionsnedsättning. Projektet har däremot bidragit med underlag till 
”Utvecklingsprojekt Torvalla”. 

1.4 Kommunövergripande mål och verksamhetsområden  
”Strategi för ett Östersund för alla” är ett kommunövergripande styrdokument och frågorna berör 
följande kommunövergripande mål och ett flertal av dess underliggande verksamhetsområden och 
processgrupper:  

Mål 1: I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla 
känner sig delaktiga 

Mål 2: I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd 
växer på ett smart och hållbart sätt 

Mål 3: I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad 

Mål 4: I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen 
och utmanas i sitt livslånga lärande 

Mål 5: I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv 

Mål 6: I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv  

Mål 8: I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare 

De processgrupper som berörs av olika utvecklingsområden framgår av ”Strategi för ett Östersund 
för alla”. 
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1.5 Metod 
Denna bakgrundsrapport och tillhörande strategidokument har tagits fram av projektgruppen 
för Projekt åldrandevänlig kommun (Age-friendly cities and communities).  

Projektet inleddes med en omfattande nulägesanalys i syfte att försöka fånga hur de berörda 
målgruppernas upplever Östersund idag.  

Med utgångspunkt från nulägesanalysens resultat har det därefter identifierats vilka strategiska 
utvecklingsområden som bedöms mest angelägna att försöka förbättra under den kommande 
mandatperioden.  

Kopplat till strategidokumentet kommer det i nästa steg att utformas en flerårig handlingsplan, 
för att kommunen ska uppfylla sina åtaganden mot WHO:s nätverk för AFCC.  

Nulägesanalys 
Grunden i AFCC-arbetet bygger på att lyssna på och involvera de berörda målgrupperna. Den 
nulägesanalys som har genomförts har därför omfattat flera olika undersökningsmetoder riktat till 
olika grupper av äldre 65+ och personer med funktionsnedsättning 18+. Projektet har under 
nulägesanalysen även fört diskussioner med bland annat Kommunala pensionärsrådet, 
Tillgänglighetsrådet, Dialoggruppen samt Brukarrådet för personer med psykisk ohälsa. Även 
utvalda funktionshinderorganisationer och representanter för Samiskt samråd har kontaktats. 

Målgruppsanalys 
Projektgruppen inledde arbetet med att göra en målgruppsanalys i syfte att identifiera vilka 
målgrupper som skulle involveras i nulägesanalysen.  

Målgruppsanalysen baserades på en fyrfältsmodell som Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
använder i sin process för medborgardialoger. Modellen bygger på att man identifierar vilka grupper 
som berörs av den aktuella frågan och i vilken grad samt hur aktiva respektive grupp bedöms vara.  

 
Bild 1: Fyrfältsmodell för målgruppsanalys. Källa: SKR:s e-utbildning medborgardialog, www.skr.se 

http://www.skr.se/
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I målgruppsanalysen ingick även att fastställa vilka åldersgränser som skulle gälla och det 
beslutades att åldersgränsen för äldre skulle vara 65 år och åldersgränsen för personer med 
olika funktionsnedsättningar 18 år (i det sistnämnda fallet eftersom Kommunfullmäktige valt 
att inte tilldela Barn- och utbildningsnämnden något uppdrag kopplat till Projekt 
åldrandevänlig kommun).  

Medborgarnas grad av inflytande 
Projektgruppen förde även en diskussion om vilken grad av inflytande medborgarna skulle ha 
inom ramen för nulägesanalysen, med utgångspunkt från den så kallade ”Delaktighetstrappan” 
(se bild 2). Projektgruppen och styrgruppen enades om att det skulle vara en kombination av 
Konsultation och Dialog.

 

Bild 2: Delaktighetstrappan. Källa: SKR:s e-utbildning medborgardialog, www.skr.se 

Val av undersökningsmetoder 
Nästa steg blev att identifiera vilka undersökningsmetoder som var lämpliga att använda i respektive 
fall. Projektgruppen gjorde bedömningen att olika metoder skulle vara lämpliga att använda för att nå 
olika målgrupper. I vissa fall bedömdes det mer lämpligt att använda allmänna enkätundersökningar 
medan det i andra fall har genomförts riktade undersökningar till olika grupper.  

Coronapandemin har haft stor påverkan på genomförandet av projektet och har i slutändan begränsat 
vilka metoder som har kunnat användas. Coronarestriktioner medförde att den ursprungliga projekt-
planen fick revideras då det under en längre period av projektet inte var tillåtet att träffa de berörda 
målgrupperna i form av fysiska möten. I början av projektet användes därför enkätundersökningar 
och telefonintervjuer som undersökningsmetoder. Flera av de dialoger och fokusgruppsintervjuer 
som skulle ha genomförts under 2020 fick av samma anledning flyttas fram till hösten 2021. 

De metoder som slutligen har använts riktat till äldre respektive personer med olika funktions-
nedsättningar redovisas under de följande avsnitten.  

http://www.skr.se/
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Undersökningar riktade till medborgare 65+ 
Projektet har genomfört fem undersökningar för att fånga hur medborgare 65+ upplever 
Östersunds kommun: 

• En allmän enkätundersökning riktad till äldre 65+ 
• Telefonintervju riktad till medborgare 65+ som använder hemtjänst 
• Telefonintervju riktad till medborgare 65+ som använder färdtjänst 
• Öppna medborgardialoger riktade till medborgare 65+ boende i fem utvalda 

geografiska områden i Östersunds kommun 
• Fokusgruppsintervju riktad till medborgare 65+ med samisk bakgrund 

Vid fokusgruppsintervjun riktad till personer med samisk bakgrund deltog endast en person, 
trots flera inbjudningar, och resultatet har därför inte sammanställts i någon egen rapport. 

Det var även planerat att genomföras en fokusgruppsintervju riktad till medborgare 65+ som har 
psykiska/neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar, men endast en person i den åldersgruppen 
anmälde sig att medverka så den medborgaren fick istället ingå i en motsvarande fokusgrupp 
riktad till medborgare 18–64 år.  

Hösten 2020 påbörjades också en undersökning om utemiljöer riktad till medborgare 65+, som syftade 
till att deltagare i fem geografiska områden skulle gå runt och fotografera/filma sådant som de tycker 
fungerar bra respektive mindre bra/risker i utemiljön. Denna undersökning fick dock avbrytas i ett tidigt 
skede i samband med att det infördes coronarestriktioner som innebar att man inte kunde träffa och 
instruera medborgarna om undersökningen. Det har inte funnits resurser att återuppta undersökningen 
under hösten 2021. 

Projektet fick i slutet av 2020 även ett särskilt uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden att utreda 
ensamhet bland äldre över 65 år. Uppdraget baserades på en inlämnad motion och omfattade att 
undersöka behovet av nya mötesplatser i områden där det saknas samt ta fram förslag ”bästa förslag” 
(”best practice”) för att motverka ensamhet bland äldre.  

Projektet har också tagit del av en undersökning som Destination Östersund genomförde med SPF 
Östersunds medlemmar i slutet av 2019, om hur de upplever stadskärnan i Östersund. Projektet har 
sammanställt resultatet från den undersökningen och därefter gjort en jämförelse med det som kommit 
fram i projektets egna undersökningar.  

Inom ramen för ett samverkansprojekt med Mittuniversitetet om ”Tillgängliga och inkluderande 
naturmiljöer”1 har det gjorts en fördjupad forskningsstudie för att öka kunskapen kring några av 
kommunens utmaningar gällande tillgänglighet, levnadsvanor och fysisk aktivitet bland äldre och 
personer med fysiska funktionsnedsättningar i Östersund. Resultaten från denna undersökning har 
också beaktats i Projekt åldrandevänlig kommun. 

Undersökningar riktade till medborgare med olika funktionsnedsättningar 18+ 
Personer med funktionsnedsättningar är en mycket bred målgrupp som omfattar både fysiska, psykiska 
och intellektuella funktionsnedsättningar2. Projektet har genomfört tretton undersökningar för att fånga 
hur personer med olika funktionsnedsättningar över 18 år upplever Östersunds kommun: 

• En allmän enkätundersökning riktad till personer med funktionsnedsättningar 18+ 

 
1 https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/etour/ETOUR---Forskning/projekt/tillgangliga-och-inkluderande-naturmiljoer/ 
2 Se avsnitt 7 – Förtydliganden, för närmare definitioner av olika funktionsnedsättningar 

https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/avslutade-forskningsprojekt/tillgangliga-och-inkluderande-naturmiljoer/


 

Bakgrundsrapport till Strategi för ett Östersund för alla (Age-friendly cities and communities) 12 (77) 

• En anpassad enkätundersökning riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning 18+ 
• En anpassad enkätundersökning riktad till personer med autismspektrumtillstånd 18+ 
• En anpassad enkätundersökning riktad till anhöriga till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning 
• En kombinerad telefonintervju – och enkätundersökning riktad till medborgare 18–64 år som 

använder färdtjänst 
• En medborgardialog riktad till personer med synnedsättningar 18+ 
• En kompletterande dialog med personer med hörselnedsättningar 18+ 
• Fokusgruppsintervjuer riktade till personer med olika rörelsenedsättningar 18+ 

(Parkinsonförbundet Jämtland-Härjedalen, Reumatikerföreningen Östersund, 
Personskadeförbundet RTP Jämtland-Härjedalen samt Strokeföreningen Jämtland-Härjedalen) 

• En fokusgruppsintervju riktad till personer med psykiska/neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 18+ 

• En fokusgruppsintervju riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning 18+ 

Undersökningarna riktade till personer med autismspektrumtillstånd respektive till anhöriga till 
personer med intellektuell funktionsnedsättning gav endast enstaka svar och resultaten har därför 
inte kunnat sammanställas i några egna rapporter. 

2. Agenda 2030 
Förenta nationernas medlemsländer (FN) har fastställt en agenda för hållbar utveckling – Agenda 
2030. Syftet med Agenda 2030 är att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
utveckling i hela världen. Att skapa en hållbar utveckling innebär att vi ska tillgodose dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.  

Agendan fastställdes år 2015 och omfattar 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. De globala 
målen är ”integrerade och odelbara”, vilket innebär att de ska ses som en helhet där inget mål kan 
nås på bekostnad av ett annat. Kopplat till de globala målen finns 169 delmål och 230 globala 
indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp. De 17 globala målen framgår av bild 3 
nedan. 

 

Bild 3: De globala målen för hållbar utveckling. Källa: www.regeringen.se 

http://www.regeringen.se/
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Det är i första hand staten som ansvarar för genomförandet av Agenda 2030, men för att kunna 
uppnå målen behöver även kommuner och regioner, den privata sektorn och det civila samhället 
medverka. Kommunen har möjlighet att påverka hållbarhetsmålen på den lokala nivån. 

2.1. Östersunds kommuns riktlinjer kopplade till Agenda 2030 
Med utgångspunkt från Agenda 2030:s globala mål har kommunfullmäktige i Östersunds 
kommun fastställt ett antal så kallade ”horisontella riktlinjer” vars innehåll ska beaktas vid 
framtagande av alla politiska styrdokument, såsom strategidokument. De horisontella riktlinjerna 
innehåller övergripande politiska ställningstaganden kopplat till de globala hållbarhetsmålen som 
kommunens verksamheter ska följa.  

Några horisontella riktlinjer som är särskilt viktiga för arbetet med en åldrandevänlig kommun 
är ”Riktlinje för minskad ojämlikhet”, ”Riktlinje för jämställdhet”, ”Riktlinje för god hälsa och 
välbefinnande” samt ”Riktlinje för arbete med nationella minoriteter”. 

”Riktlinje för minskad ojämlikhet” innehåller ett ställningstagande som lyder:  

”Östersunds kommun verkar för att vara en åldrandevänlig kommun sett ur ett livsloppsperspektiv”.  

Ställningstagandet innebär att medborgare över 65 år och medborgare med olika funktions-
nedsättningar ska ha möjlighet att leva hälsosamma och självständiga liv med ökad delaktighet i 
samhällsfrågor i Östersunds kommun. Kommunens arbete med en åldrandevänlig kommun ska 
omfatta WHO:s samtliga åtta AFCC-områden. I ställningstagandet fastslås också att både äldre och 
personer med funktionsnedsättning ska göras delaktiga i detta utvecklingsarbete. 

Detta ställningstagande ligger till grund för framtagandet av ”Strategi för ett Östersund för alla”. 

2.2. Samisk förvaltningskommun 
Östersunds kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska. 

Särskilda krav ställs på en kommun som är ett förvaltningsområde för samiska. Till exempel har 
samer rätt till äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska. Samer har även rätt att använda 
sitt språk i kontakter med kommunen och myndigheter i området.  

Östersunds kommun ska även ge samer möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så 
långt det är möjligt samråda med målgruppen i dessa frågor för att kunna ta hänsyn till deras 
synpunkter och behov inför beslutsfattande. 

Vård- och omsorgsnämnden i Östersund har ett samrådsform med den samiska befolkningen. 
Nämnden har även antagit en handlingsplan för att säkra samernas rättigheter. 

Projekt åldrandevänlig kommun har försökt beakta det samiska perspektivet genom att 
informera det samiska samrådet om det pågående projektet, bjuda in målgruppen till särskilda 
fokusgruppsintervjuer samt skicka ut förslaget till strategi till samiskt samråd för synpunkter. 

De delar av samers rättigheter som avser äldreomsorgen i Östersunds kommun tillhör AFCC-
område ”Samhällsstöd och service”, vilket kommer att behandlas i ”Riktlinje för äldreomsorgen 
i Östersunds kommun” och dess tillhörande strategi.  
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3. WHO:s nätverk för äldrevänliga samhällen och städer  
WHO:s nätverk för äldrevänliga samhällen och städer (The WHO Global Network for Age-friendly 
Cities and Communities) initierades av Världshälsoorganisationen år 2010 för att möta två trender 
på global nivå – den åldrande befolkningen och den ökade urbaniseringen.  

Befolkningsprognoser på global nivå visade då att andelen äldre över 60 år beräknades dubbleras 
mellan 2006 och 2050 (från 11% till 22%), vilket skulle medföra att det i mitten av århundradet 
skulle vara fler äldre än barn. Parallellt med detta såg man att en allt större andel av befolkningen 
numera bor i städer (mer än hälften av jordens befolkning) och man beräknade att år 2030 skulle – 
på global nivå - 3 av 5 personer bo i städer. Andelen äldre som bor i städer ökar också.  

Även om en ökande medellivslängd i sig är positiv, så innebär det också att samhället behöver 
utformas så att det finns stödjande levnadsmiljöer som möjliggör ett aktivt och hälsosamt åldrande. 
Med stigande ålder blir närområdet och tillgång till samhällsstöd/service där man bor alltmer viktigt.  

Ett äldre-/åldrandevänligt samhälle stärker människors förmåga att kunna fortsätta leva självständiga 
liv med god hälsa och vara delaktiga i samhällslivet, oavsett individens hälsotillstånd eller funktions-
förmåga. WHO:s definition av hälsa och hälsosamt åldrande har heller inte fokus på frånvaro av 
sjukdom, utan människors förmåga att ändå göra sådant som får dem att må bra – dvs. hälsa är att ha 
fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande – oavsett funktionsförmåga.  

Arbetet med en åldrandevänlig kommun bidrar till att uppnå flera av de globala målen för 
hållbar utveckling, som redovisats under avsnitt 2, genom att det syftar till att främja hälsa för 
personer i alla åldrar, minska ojämlikhet och verka för att skapa hållbara städer och samhällen. 

Nätverket omfattar i nuläget drygt 1 300 städer och samhällen i 47 länder. 

Forskning och empiriska analyser har visat att äldrevänliga/-åldrandevänliga miljöer behöver 
omfatta en kombination av stödjande insatser baserat på tre olika dimensioner - Fysisk miljö, 
Social miljö och Kommunala/lokala tjänster. I bild 4 nedan åskådliggörs de åtta AFCC-områdena 
grupperade med utgångspunkt från dessa dimensioner.  

 

Bild 4: Ramverk för AFCC-arbetet. Källa: Age-friendly environments in Europe – A handbook 
of domains for policy action (WHO 2017) 
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3.1. Stöd från WHO i arbetet med att utveckla äldrevänliga/ 
åldrandevänliga städer 

Som stöd till AFCC-medlemmarnas arbete med att utveckla äldre-/åldrandevänliga städer och 
samhällen har WHO Europa utarbetat en modell/arbetsprocess som finns beskriven i dokumentet 
”Creating age-friendly environments in Europe: A tool for local policy-makers and planners”. 
WHO har även tagit fram en handbok - ”Age-friendly environments in Europe – A handbook of 
domains for policy action”. Under detta avsnitt beskrivs innehållet i dessa stöddokument. 

3.1.1 Arbetsmodell för ”Age-friendly cities and communities” (AFCC) 
WHO har utformat en arbetsmodell som beskriver hur lokala myndigheter praktiskt kan arbeta 
för att utveckla och upprätthålla sitt arbete med att skapa åldrandevänliga, stödjande miljöer3.  

Arbetsmodellen är tänkt att fungera som ett ramverk för arbetet och kan anpassas till lokala 
förutsättningar och behov. 

Arbetet med att bli en åldrandevänlig kommun/samhälle har inte en tydlig slutpunkt utan det 
handlar mer om att skapa strukturer och processer som stödjer målgruppernas hälsa och 
välbefinnande. Många av de åtgärder som genomförs kan gynna alla medborgare. 

Huvudprinciper för arbetet med AFCC 

Arbetet med att utforma äldre-/åldrandevänliga samhällen bygger i grunden på nedanstående 
fem huvudprinciper: 

1. Involvera äldre i arbetet 
Detta är den viktigaste principen och innebär att man ska göra äldre delaktiga i alla beslut och 
processer för att skapa äldre-/åldrandevänliga miljöer. Äldre har kunskaper och erfarenheter om 
hur de upplever olika miljöer och deras erfarenheter bör därför vara utgångspunkt för arbetet. 

Detta innebär i praktiken ett förändrat arbetssätt där man övergår från planering och besluts-
fattande av tjänstemän och politiker för äldre till att definiera problem, utforma lösningar och 
utvärdera åldrandevänliga miljöer tillsammans med äldre människor.  

Att möjliggöra ett aktivt deltagande från målgruppen kommer att kräva mer tid men kan i 
slutändan bidra till bättre lösningar och att medborgarna får ett ökat reellt inflytande. 

2. Fokus på jämlikhet 
Jämlikhet innebär att alla människor i ett samhälle har samma status och respekt - att alla 
människor är lika mycket värda. I ett jämlikt samhälle ska det inte finnas undvikbara och 
orättvisa skillnader mellan olika grupper av människor, oavsett om dessa grupper definieras 
socialt, ekonomiskt, demografiskt eller geografiskt. 

Ojämlikheter mellan olika grupper brukar ackumuleras under livets gång och kan leda till 
stora skillnader i behov i äldre åldrar. Arbetet med att skapa äldre-/åldrandevänliga stödjande 
miljöer kan bidra till att minska skillnader i hälsa. 

 
3 Creating age-friendly environments in Europe: A tool for local policy-makers and planners (WHO 2017) 
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3. Utveckla samverkan mellan olika sektorer 
Arbetet med att skapa äldre-/åldrandevänliga miljöer omfattar många olika sektorer och aktörer. 
Att utforma sådana miljöer kan därför inte ses som ett ansvar endast för ett enskilt verksam-
hetsområde, såsom vård och omsorg, utan omfattar hela kommunen/samhället.  

Vid sidan av att involvera och rådfråga målgruppen är det därför också en huvudprincip att 
inom ramen för arbetet utveckla samverkan mellan olika sektorer och samhällsaktörer. 

4. Ha ett livsloppsperspektiv 
Hälsa hos äldre män och kvinnor är inte bara kopplad till den kronologiska åldern utan är ett 
resultat av de levnadsvillkor och levnadsvanor olika individer haft under hela livet. Både ärftliga, 
genetiska förutsättningar, samhällets utformning och egna beteenden påverkar hälsan under livet. 

Hälsofrämjande insatser som genomförs tidigt i livet kan lägga grunden för ett aktivt och hälsosamt 
åldrande senare i livet. 

Att arbeta utifrån ett livsloppsperspektiv innebär att se till helheten över åldrar och generationer. I 
praktiken innebär det att satsa på tidiga insatser och stödja övergångar mellan olika faser i livet. 

5. Styrning på flera olika nivåer 
Arbetet med ett åldrandevänligt samhälle omfattar styrning på flera olika nivåer - både lokal, 
regional och nationell nivå. De initiativ som tas på olika nivåer behöver samordnas för att stödja 
ett samarbete kring stödjande och inkluderande miljöer. 

Problem som man försöker lösa på lokal nivå bör därför kompletteras med bättre samordning 
av olika samhällsfrågor på högre nivåer. 

Arbetsmodellens fyra faser 

WHO:s arbetsmodell omfattar nedanstående fyra faser. I samtliga faser ska berörda målgrupper 
vara delaktiga i utvecklingsarbetet. 

1. Skapa engagemang och förståelse 
Den första fasen i arbetet för att skapa äldre-/åldrandevänliga miljöer är särskilt viktig för de 
kommuner som precis startat sitt utvecklingsarbete. AFCC-arbetet kan initieras av olika orsaker 
och aktörer, t.ex. att målgruppen eller organisationer har krävt det eller att tjänstemän eller 
politiker ser det som viktigt.  

Denna fas innebär att skapa engagemang och intresse hos olika aktörer samt att göra en analys av 
hur åldrandevänlig målgruppen upplever den egna kommunen i nuläget. Det kan omfatta följande 
aktiviteter:  

• skapa en lokal arbetsgrupp 
• göra en behovsinventering hos målgruppen 
• göra en analys av nuläget  
• presentera och sprida resultatet för att förespråka mer äldre-/åldrandevänliga miljöer  
• säkerställa politiskt engagemang och ledarskap 

Resultatet från denna fas kommer att vara att ha genomfört en behovsinventering/nulägesanalys 
och ha skapat engagemang för det fortsatta arbetet. 
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2. Göra en strategisk planering 
Den andra fasen innebär att ta fram en gemensam vision och påbörja ett systematiskt arbete med 
att utforma en strategi och handlingsplan. 

I denna fas fastställs prioriterade områden baserat på den analys som genomförts. Denna fas är 
avgörande för att säkerställa engagemang hos både politiker och de verksamheter som berörs. 

Följande aktiviteter är viktiga framgångsfaktorer i denna fas:  

• skapa en gemensam vision för berörda aktörer 
• analysera styrkor och svagheter samt definiera prioriteringar för åtgärder 
• utforma ett strategiskt dokument med prioriterade områden 
• förankra strategin 
• fördela ansvar mellan olika aktörer 

Resultatet från denna fas är vanligtvis ett strategidokument som identifierar en gemensam vision 
och de viktigaste prioriterade områdena/åtgärderna för att skapa ett åldrandevänligt samhälle. 

3. Genomföra åtgärder 
Den tredje fasen innebär att vidta åtgärder, vilket är det viktigaste för att skapa ett äldre-
/åldrandevänligt samhälle. De strategier och prioriteringar som identifierats i de föregående 
faserna behöver fyllas med konkreta åtgärder i en mer operativ planeringsprocess. Det är dessa 
åtgärder som ska skapa verklig förändring i målgruppernas liv.  

Följande aktiviteter är viktiga i denna fas: 

• utforma en handlingsplan 
• involvera målgruppen i framtagandet av handlingsplanen 
• säkerställa stöd och resurser 
• genomföra handlingsplanens åtgärder 
• utöka de åtgärder som visar sig vara framgångsrika  

De åtgärder som fastställs i handlingsplanen ska vara kopplade till de strategiska områden som 
identifierats i föregående fas.  

Resultatet från denna fas är en handlingsplan som omvandlar den strategiska planen till konkret 
handling. I handlingsplanen definieras ansvar, resurser och slutdatum som ska styra det löpande, 
dagliga arbetet. 

4. Följa upp och utvärdera arbetet 
Den fjärde fasen handlar om att följa upp och utvärdera handlingsplanens genomförande och 
effekt. En viktig framgångsfaktor när det gäller AFCC-arbete är att handlingsplanen ständigt 
förbättras och utvärderas. Hur arbetet ska följas upp och utvärderas bör fastställas i ett tidigt 
skede. Att visa positiva resultat kan även bidra till att upprätthålla politiskt engagemang och 
säkerställa framtida finansiering. 

Utvärdering av hur arbetet med en åldrandevänlig kommun fortlöper kan omfatta både 
processutvärdering (dvs. hur man blivit mer äldre-/åldrandevänlig) och effektutvärdering (dvs. 
om man blivit mer äldre-/åldrandevänlig – resultat och påverkan). Metoder vid utvärderingar 
kan omfatta allt från att göra intervjuer, fokusgrupper eller andra möten med målgruppen till 
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att följa upp indikatorer i handlingsplanen, göra undersökningar av upplevd hälsa och 
tillfredsställelse med miljön eller göra granskningar av policys, lagar och dokumentation. 

I många kommuner görs endast uppföljningar av genomförda åtgärder, vilket gör att man inte 
fullt ut utvärderar arbetets faktiska effekt. Detta kan bero på bristande planering av utvärdering 
eller att det saknas lämpliga utfallsmått att följa. I många fall görs statistikundersökningar på 
regional eller nationell nivå, men inte på lokal nivå. Att samla in denna typ av statistik på lokal 
nivå bedöms ofta vara för kostsamt.  

Följande aktiviteter är viktiga framgångsfaktorer i denna fas:  

• utveckla partnerskap med universitet och forskningsinstitutioner 
• göra resultat- och effektutvärdering 
• upprätthålla och förbättra evidensbaserade åtgärder 
• lära av framgångsrika åtgärder i nationella och internationella nätverk 

Det som är viktigt i denna fas är att tidigt i arbetsprocessen börja planera för hur uppföljning 
och utvärdering av arbetet ska gå till och hur uppdatering och revidering av handlingsplanen 
ska fungera i framtiden. 

I bild 5 nedan redovisas arbetsmodellens olika principer och faser. 

 

Skapa engagemang och 
förståelse 
-  skapa en lokal arbetsgrupp 
-  göra en behovsinventering 
-  göra en nulägesanalys 
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-  säkerställa politiskt  
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Göra en strategisk 
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- skapa en gemensam vision 
 för berörda aktörer 

- utforma en strategi med 
 prioriterade områden 
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-  göra resultat- och effekt-
utvärdering 
-  upprätthålla och förbättra 
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- involvera äldre i framtagande 

av handlingsplanen 
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- genomföra handlingsplanens  

åtgärder 

Bild 5: Modell över AFCC-arbetets grundläggande principer och faser. Källa: Creating age-
friendly environments in Europe: A tool for local policy-makers and planners (2016)  



 

Bakgrundsrapport till Strategi för ett Östersund för alla (Age-friendly cities and communities) 19 (77) 

3.1.2 Handbok för ”Age-friendly cities and communities” 
I den handbok som WHO Europa tagit fram - ”Age-friendly environments in Europe – A 
handbook of domains for policy action” - redovisas både forskningsresultat och exempel 
på politiska beslut samt praktiska åtgärder som medlemmar i AFCC-nätverket genomfört 
i sina handlingsplaner. Handboken är tänkt att fungera som stöd för nya medlemmar när 
de i dialog med sina medborgare ska planera och genomföra olika satsningar. Under detta 
avsnitt presenteras några medskick i handboken kopplat till respektive AFCC-område. 

Utemiljöer 
Forskning visar på betydelsen av anpassade utemiljöer och byggnader för att främja ett 
aktivt och hälsosamt åldrande. Det finns tydliga kopplingar mellan utemiljöers utformning 
och möjligheterna till att utöva fysisk aktivitet och förebygga fallolyckor.  

Målet med insatser inom detta område är att i samråd med berörda målgrupper planera och 
utforma offentliga miljöer med utgångspunkt från olika gruppers behov och mångfald. 

I de flesta fall brukar man inte påbörja förändringar i utomhusmiljön från ett nolläge, utan 
man utgår från de befintliga byggnader och infrastrukturer som finns i ett visst område. För 
att göra städer/kommuner mer åldrandevänliga är det i dessa fall avgörande att förstå vilka 
hinder och begränsningar som finns i den befintliga miljön, så att man kan bygga om 
dem/ta bort hinder, samtidigt som man bevarar sådant som värderas högt. 

Genom att involvera berörda målgrupper i stadsplaneringen (både utvärdering och planering) 
kan man säkerställa att deras perspektiv fångas upp och beaktas. 

Transporter 
För de flesta människor är förmågan att ta sig ut och runt i samhället avgörande för 
välbefinnandet. Transporter kan vara avgörande för att upprätthålla sociala kontakter med 
familjer och vänner och för att hålla sig engagerad i samhället. Om man har en funktions-
nedsättning kan transporter vara en förutsättning för att ta sig ut och kunna delta i sociala 
aktiviteter och samhällsliv.  

Äldre och personer med funktionsnedsättning använder en mängd olika former av transporter, 
t.ex. promenader, cykling, kollektivtrafik, bilkörning eller olika transporttjänster. 

Målet med insatser inom detta område är att främja trygga, tillgängliga, lämpliga och 
pålitliga transporttjänster för ett aktivt liv. Syftet är att möjliggöra för människor att behålla 
sin rörlighet, sitt oberoende och sina sociala kontakter. Genom att hjälpa äldre och personer 
med funktionsnedsättning att öka sin mobilitet kan man förebygga minskad självständighet 
och social isolering, vilket i sin tur kan förhindra eller minska försämringar i hälsa.  

Ett hinder som identifierats kopplat till åldrandevänlig samhällsplanering är att många som 
arbetar med transportplanering inte beaktar rörelsesvårigheter, funktionsnedsättningar eller 
åldersrelaterade aspekter (som exempelvis minskad gånghastighet, behov av sittplatser för 
att kunna vila eller behov av tydlig skyltning). Även i detta fall är det därför viktigt att 
involvera målgrupperna i planeringsarbetet för att fånga deras perspektiv. 
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Bostäder 
Bostäder är en viktig bestämningsfaktor för hälsa och äldre människors livskvalitet. Med 
stigande ålder tillbringar äldre alltmer tid i hemmet och sitt närområde. Många äldre 
föredrar också att bo kvar i sitt ordinarie hem så länge som möjligt, snarare än att flytta 
till mer tillgänglighetsanpassade alternativ.  

Det går att åldras hemma även när hälsan försämras och vårdbehov uppstår, men bostaden 
behöver då vara anpassad utifrån föränderliga behov. En stor del av bostadsbeståndet har 
inte utformats utifrån äldres behov när det gäller säkerhet, tillgänglighet och själv-
ständighet. Befintliga bostadsbestånd skulle därför i viss utsträckning behöva byggas om. 

För vissa personer kan det redan i början av åldrandet uppstå svårigheter att klara olika 
hushållsuppgifter och dessa svårigheter kan öka i betydelse i samband med att det uppstår 
olika funktionsnedsättningar med stigande ålder. Hos människor i högre ålder (över 80 år) 
kan svårigheter att röra sig, gå i trappor och att ta sig ut leda till en ökad risk och rädsla för 
fallolyckor. Bostäder som inte är anpassade till äldre och personer med funktionsnedsättning 
kan bidra till att det uppstår olyckor, vilket i sin tur kan göra att personen blir tvungen att 
flytta till ett särskilt boende. 

Målet med insatser inom detta område är att tillhandahålla lämpliga, tillgängliga, trygga och 
ekonomiskt överkomliga bostäder, ge förutsättningar att välja mellan olika boendeformer och 
erbjuda stöd för att kunna åldras i sitt ordinarie boende (genom t.ex. bostadsanpassningar). Det 
är också viktigt att vid nybyggnation utforma bostäderna med hänsyn till behov hos både äldre 
och personer med olika funktionsnedsättningar.  

Social delaktighet 
Socialt deltagande påverkar alla aspekter av hälsa och välbefinnande. I många handlings-
planer för äldre-/åldrandevänliga städer/samhällen är det prioriterat att minska ensamhet och 
social isolering och nå människor som riskerar social exkludering. En internationell 
granskning av longitudinella data4 om individers sociala relationer och dödsrisk antydde att 
äldre personer med goda sociala relationer hade 50% större chans att överleva än de med 
dåliga eller otillräckliga sociala relationer. Brist på sociala relationer var enligt 
undersökningen en riskfaktor för dödlighet som är jämförbar med riskfaktorer som rökning, 
fetma och fysisk inaktivitet. 

Social delaktighet omfattar i detta fall alla former av social interaktion med andra, dvs. både 
organiserade sociala aktiviteter via t.ex. föreningsliv och mötesplatser och informella sociala 
kontakter med familj och vänner. Det är också viktigt att skilja på social isolering och ensamhet. 
Social isolering ses som ett objektivt mått på hur många sociala kontakter en person har, medan 
ensamhet avser en subjektiv känsla. Man kan ha få sociala kontakter utan att känna sig ensam 
eller många sociala kontakter och ändå känna sig ensam. 

Målet med insatser inom detta område är att främja äldre människors deltagande i det 
sociala livet och att bekämpa ensamhet och isolering. Det här kan uppnås genom att skapa, 

 
4 Longitudinella undersökningar = undersökningar där man följer studieobjekt över en viss tid och gör upprepade 

mätningar på dem 
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underhålla och främja stödjande miljöer som möjliggör sociala interaktioner och en aktiv 
livsstil eller att upprätthålla stödjande sociala nätverk. 

Även om det genomförts många insatser inom detta område så saknas det fortfarande mycket 
forskning om vilka interventioner som är effektiva för att motverka ofrivillig ensamhet.  

Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering) 
Alla människor har rätt till hälsa, oavsett exempelvis kön, ålder, funktionsnedsättning och 
etnicitet. Ändå förekommer i samhället både fördomar och diskriminering som bidrar till att 
vissa individer och grupper riskerar att utestängas eller isoleras. 

Personer som är socialt inkluderade har ofta tillgång till både ekonomiska och sociala resurser. 
De kan delta aktivt i samhällslivet och det stärker deras hälsa. På motsvarande sätt kan individer 
och grupper som känner sig exkluderade eller marginaliserade ha begränsad tillgång till olika 
resurser, vilket påverkar både hälsa och livskvalitet. 

Målet med insatser inom detta område är att skapa miljöer som är socialt inkluderande, där 
alla människor – oavsett ålder, kön, social ställning, hälsa eller funktionsnedsättning – är 
respekterade och har möjligheter att delta i samhällslivet. För att åstadkomma detta är det 
nödvändigt att komplettera befolkningsinriktade insatser med riktade insatser till de grupper 
som löper störst risk för utanförskap. 

Social isolering och utanförskap i äldre ålder är ofta kopplat till processer av utanförskap som 
förekommit under hela livet, t.ex. strukturella ojämlikheter som upplevts tidigt i livet och 
under arbetslivet. Forskningen har många luckor inom detta område, då äldre och andra utsatta 
grupper varit underrepresenterade i dessa sammanhang. Under senare år har det dock initierats 
mer forskning om genomförande och utvärdering av insatser.  

Åldersdiskriminering (ålderism) och stereotyper kan medföra hinder för både äldre och personer 
med funktionsnedsättning att få tillgång till olika tjänster och att utnyttja sin fulla potential. Det 
kan även leda till kränkningar av mänskliga rättigheter, försummelse vid vårdbehov etc.  

Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande 
Studier har visat att det har positiva effekter på både fysisk och psykisk hälsa att ha en syssel-
sättning, oavsett ålder och funktionsförmåga. I samhällen med en åldrande befolkning är det ur 
hållbarhetssynpunkt också nödvändigt att fler äldre och personer med funktionsnedsättning får 
möjlighet till arbete/sysselsättning. 

Frivilligarbete kan omfatta många olika områden, såsom fritidsaktiviteter (kultur/sport), politiskt 
engagemang eller utbildning/handledning.  

Målet med insatser inom detta område är att utnyttja den potential som finns hos medborgarna 
genom att skapa fler och bättre möjligheter för äldre och personer med funktionsnedsättning att 
engagera sig i det politiska, ekonomiska och offentliga livet och förbättra möjligheterna till 
arbete och frivilligarbete bland dessa målgrupper. 

Information och kommunikation 
Information och kommunikation är nödvändigt för att hålla sig uppdaterad om vad som händer 
i samhället. Det är viktigt för att få åtkomst till tjänster och tillgång till viktig samhälls-
information.  
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Aktiviteter för att förbättra information och kommunikation riktar sig till alla grupper av 
äldre och personer med funktionsnedsättning, och har en särskilt betydande roll när det gäller 
att nå ut med information om tjänster och aktiviteter till mer utsatta delar av befolkningen. 

Målet med insatser inom detta område är att hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättning 
att få tillgång till pålitlig, relevant och begriplig information om vad som händer i det egna 
samhället, hur man kan engagera sig, vilka tjänster som finns tillgängliga och hur man kan 
förbättra sin hälsa. 

Det finns vissa grupper som riskerar att inte få tillgång till viktig information. Till dessa 
tillhör människor som har ett begränsat nätverk av familj eller vänner, som lever isolerade 
eller som har kognitiva svårigheter. Olika insatser och informationskanaler behövs för att 
möta dessa gruppers olika behov. 

Digital teknik brukar ses som ett sätt att hjälpa äldre att hålla kontakten och ge dem ett utbud 
av stöd, även i de fall de har nedsatt rörlighet. Tillgången till digital teknik är dock 
fortfarande mycket ojämn, både när det gäller kunskap och tillgång till internetuppkoppling. 
Internetanvändningen är relativt låg i de högsta åldersgrupperna och många äldre upplever 
en digital diskriminering kopplad till den ökade digitaliseringen. 

3.2. FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 

Förenta nationerna (FN) antog år 2006 en särskild konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Sverige ratificerade konventionen år 2008 och den trädde i kraft 
år 2009. I denna konvention finns inte några nya rättigheter jämfört med FN:s grund-
läggande mänskliga rättigheter, utan syftet är att förtydliga vad som krävs för att personer 
med funktionsnedsättning ska få tillgång till motsvarande rättigheter som alla andra.  

I inledningen av konventionen redovisas några allmänna principer som gäller för alla 
övriga delar i dokumentet, t.ex. att ingen ska bli diskriminerad, att alla ska kunna vara med 
i samhället och ha samma möjligheter samt att samhället ska vara tillgängligt för alla. 
Därefter redovisas ett antal så kallade rättighetsartiklar. Rättighetsartiklarna omfattar både 
medborgerliga och politiska rättigheter respektive ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter. De förstnämnda artiklarna är sådant som varje konventionsstat omedelbart ska 
säkerställa efter att man ratificerat konventionen (t.ex. likhet inför lagen, förbud mot tortyr 
och rösträtt), medan de sistnämnda är rättigheter som man kan införa stegvis utifrån 
resurser och förutsättningar (t.ex. rätten att leva självständigt och rätten att delta i 
samhällsgemenskapen). 

En genomgång av artiklarna i konventionen visar att de berör samtliga åtta arbetsområden 
som WHO identifierat i sitt arbete med Age-friendly cities and communities. Östersunds 
kommun har därför valt att inkludera personer med funktionsnedsättning i sitt AFCC-arbete. 
Genom att arbeta för att bli en mer åldrandevänlig kommun bidrar Östersunds kommun 
samtidigt till att uppfylla denna konventions syfte.  
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I nedanstående tabell redovisas exempel på artiklar i konventionen som kan kopplas till respektive 
AFCC-område.  

AFCC-område Artikel i FN:s konvention om rättigheter för personer  
med funktionsnedsättning 

Utemiljöer och allmänna byggnader Artikel 9 – Tillgänglighet 

Transporter  Artikel 9 – Tillgänglighet 
Artikel 20 – Personlig rörlighet 

Bostäder Artikel 9 – Tillgänglighet 
Artikel 19 – Rätt att leva självständigt och att delta i samhället 

Information och kommunikation Artikel 8 – Medvetandegöra om situationen för personer med  
funktionsnedsättning  
Artikel 9 – Tillgänglighet  
Artikel 21 – Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information 

Respekt och social tillhörighet  
(icke-diskriminering) 

Artikel 16 – Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp 
Artikel 17 – Personlig integritet 
Artikel 22 – Respekt för privatliv 
Artikel 23 – Respekt för hem och familj 

Social delaktighet och gemenskap Artikel 29 - Deltagande i politiskt och offentligt liv 
Artikel 30 - Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott 

Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande Artikel 21 – Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information 
Artikel 27 – Arbete och sysselsättning 
Artikel 29 – Deltagande i politiskt och offentligt liv 

Samhällsstöd och service Artikel 19 – Rätt att leva självständigt och att delta i samhället 
Artikel 25 - Hälsa 
Artikel 26 – Habilitering och rehabilitering 
Artikel 28 – Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet 

Tabell 1: Sammanställning över koppling mellan WHO:s åtta arbetsområden inom AFCC och 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Källor: WHO Global 
Age-friendly Cities: A Guide (2007) och FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (2008)  
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4. Varför är arbetet med en åldrandevänlig kommun 
viktigt för Östersund? 

Det finns flera orsaker till att arbetet med en åldrandevänlig kommun är viktigt för Östersunds 
kommun. Som det har beskrivits under föregående avsnitt syftar arbetet med en åldrandevänlig 
kommun till att möjliggöra ett aktivt och hälsosamt åldrande ur ett livsloppsperspektiv, vilket 
bidrar till ökad självständighet och livskvalitet för de berörda målgrupperna. Ett tillgängligt och 
inkluderande samhälle gynnar i grunden alla medborgare. Det bidrar också till att säkerställa 
mänskliga rättigheter för både äldre och personer med funktionsnedsättning.  

Vid sidan av dessa aspekter finns det flera samhällsekonomiska skäl till att prioritera detta 
arbete. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning återfinns även på lokal 
nivå och kommer att innebära stora utmaningar framöver. Samtidigt innebär den ökande 
andelen äldre även en ny potentiell kundmarknad, där det t.ex. går att utveckla nya tjänster 
och produkter riktade till denna målgrupp. Ur funktionshinderperspektiv kan arbetet med en 
åldrandevänlig kommun bidra till att motverka ett exkluderande samhälle för personer med 
funktionsnedsättning. 

Under de följande avsnitten lämnas en kort beskrivning av de utmaningar och möjligheter 
som finns. 

4.1 Demografisk utveckling Östersund 
Aktuella befolkningsprognoser från Statistiska centralbyrån visar en befolknings-
utveckling på nationell nivå med högre andel äldre och färre i yrkesaktiv ålder, vilket 
kommer att påverka vår samhällsstruktur. Östersunds kommun genomgår en likvärdig 
utveckling, även om det inte är den mest utsatta kommunen i Region Jämtland-
Härjedalen.  

Den demografiska utvecklingen innebär tre delutmaningar:  

1. Andelen äldre medborgare ökar vilket innebär risk för större behov av stödinsatser  
2. Färre personer i yrkesaktiv ålder innebär en ökad konkurrens om arbetskraft  
3. Minskade offentliga resurser när färre ska försörja fler innebär att det kommer att 
finnas begränsade medel att använda till olika insatser 

Tabell 2 på nästa sida visar prognosticerad befolkningsutveckling för perioden 2021–2031. 
Där framgår bland annat att antalet medborgare över 80 år beräknas öka med ungefär 1 800 
personer under åren 2021–2031 (från cirka 3 600 personer till 5 400 personer), vilket innebär 
att denna åldersgrupp ökar från 5,6% av befolkningen 2021 till 7,9% år 2031.  

Även om det inom denna åldersgrupp är många personer som lever självständiga liv och 
har en god hälsa ökar med stigande ålder risken för åldersrelaterade aktivitetsbegränsningar 
och sjukdomar som i sin tur kan leda till en ökad efterfrågan på vård och omsorg.   
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Folkmängd i Östersunds kommun efter åldersklass 

Ålder / År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-5 4187 4121 4025 3994 3994 4055 4065 4106 4159 4219 4268 
6-9 2948 3003 3047 3012 2961 2889 2842 2813 2798 2825 2817 

10-12 2291 2267 2238 2247 2320 2347 2351 2320 2289 2201 2194 
13-15 2283 2306 2326 2342 2323 2303 2310 2378 2401 2406 2378 
16-18 2143 2212 2293 2385 2410 2437 2449 2429 2408 2419 2484 
19-24 4483 4600 4700 4808 4957 5126 5221 5264 5323 5380 5375 
25-44 16738 16794 16865 17095 17255 17461 17630 17807 17927 18055 18176 
45-64 15198 15158 15139 15150 15211 15322 15375 15418 15461 15492 15560 
65-79 10425 10460 10428 10368 10229 10081 9966 9878 9934 9993 10084 

80-100 3628 3793 3985 4203 4463 4705 4927 5133 5254 5374 5437 

Totalt 64324 64715 65044 65603 66122 66724 67134 67544 67954 68364 68773 

Tabell 2: Folkmängd i Östersunds kommun – prognos t.o.m. år 2031. Källa: Statistiska centralbyrån 

Historiska data visar att behovet av hemtjänstinsatser och särskilt boende har varit relativt 
stabilt under det sista decenniet. Cirka 9–10% av personer över 65 år har haft behov av 
hemtjänst och cirka 4% av särskilt boende.  

Den stora skillnaden i framtida prognoser är att antalet äldre personer ökar kraftigt. Om 
samma andel av befolkningen fortsätter att ha motsvarande behov som tidigare och 
kommunen fortsätter med samma arbetssätt som idag innebär det en mycket stor 
utmaning ur både ekonomiskt och personalmässigt perspektiv. Vård- och omsorgs-
nämndens verksamheter har redan i nuläget stora svårigheter att rekrytera personal pga. 
den förändrade åldersstrukturen. För att minska inflödet när det gäller behov av insatser 
behöver kommunen arbeta ännu mer hälsofrämjande och förebyggande så att en lägre 
andel i befolkningen utvecklar behov av vård- och omsorgsinsatser. De som beviljas 
insatser av kommunen behöver också få stöd för att i så hög utsträckning som möjligt 
kunna behålla sina befintliga förmågor, hälsa och självständighet.  

Inom funktionshinderområdet är ytterligare en utmaning hur man ska hantera det 
utanförskap som många personer med funktionsnedsättning upplever.  

Funktionshindrande processer, t.ex. brist på inflytande, diskriminering och bristande 
fysisk tillgänglighet bidrar i stor utsträckning till nedsatt livskvalitet, sämre hälsa och 
även ekonomisk otrygghet hos personer med funktionsnedsättning. De hinder som finns 
i samhället gör att denna målgrupp ofta hindras att leva ett självständigt liv och istället 
behöver söka olika former av stöd och hjälp. För den enskilde medborgaren kan detta 
innebära ett beroende av andras hjälp som kan upplevas som påtvingat. Behov av ökade 
stödinsatser bidrar även i detta fall till ökade kostnader för offentlig verksamhet. 

Vård- och omsorgsnämnden har under flera år arbetat för att stärka sitt hälsofrämjande, 
förebyggande och rehabiliterande arbete, men det behöver i ännu högre utsträckning 
utformas fysiska och sociala stödjande miljöer som möjliggör en ökad självständighet hos 
medborgarna. Att utforma sådana miljöer berör alla verksamheter i kommunen. Arbetet 
med en åldrandevänlig kommun stärker en sådan inriktning och bidrar därmed till ett 
ekonomiskt och socialt hållbart Östersund. 
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4.2 Silverekonomi  
Det senaste decenniet har begreppet ”silverekonomi” (silver economy) lyfts fram av bland 
annat den Europeiska kommissionen5. Silverekonomin omfattar all ekonomisk verksamhet 
kopplad till äldre åldersgrupper och konceptet bygger på tanken att äldre fortsätter att bidra 
till samhället och ekonomin även som pensionärer och att seniorer därför är värdefulla 
resurser, i synnerhet om de är friska och aktiva. Silverekonomin handlar även om att se 
potentialen i fler seniorer som kundgrupp, då det innebär möjligheter att utveckla nya typer 
av produkter och tjänster.  

Europeiska kommissionen har lyft fram konceptet ”silverekonomi” eftersom Europa, med en 
av de snabbast åldrande befolkningarna i världen, bedöms kunna dra nytta av uppkomsten av 
de nya marknadsmöjligheter som en åldrande befolkning kan medföra. Många europeiska 
länder har också offentliga välfärdssystem som skulle gynnas av att offentliga medel används 
mer effektivt. 

Äldre som resurs i samhället 
Att främja hälsa och aktivitet bland äldre kan ses som en grundförutsättning för att förstärka 
silverekonomin och möta trenden med en åldrande befolkning och krympande arbetskraft. 
Detta är i linje med Världshälsoorganisationens (WHO:s) arbete med att främja aktivt och 
hälsosamt åldrande och åldrandevänliga samhällen. I WHO:s ramverk för aktivt åldrande 
syftar "aktivt" på fortsatt deltagande i sociala, ekonomiska, kulturella och medborgerliga 
sammanhang. 

Genom att främja aktivitet och hälsa i högre ålder kan äldre delta mer aktivt i samhället och på 
arbetsmarknaden, samtidigt som det har en positiv inverkan på deras välmående. Enligt WHO 
bör därför huvudmålet för åldrandepolitiken vara att människor kan åldras med god hälsa, 
behålla självständighet och förbli aktiva samhällsmedlemmar så länge som möjligt. Att hålla 
människor friska och aktiva upp i högre ålder och ge dem möjlighet att ta en aktiv roll i att 
hantera sin hälsa ses som något som har en positiv inverkan på livskvalitet, produktivitet, 
ekonomisk konkurrenskraft och delaktighet, samtidigt som det minskar de offentliga 
utgifterna. 

Som en följd av den åldrande befolkningen, med färre personer i arbetsför ålder, finns en oro 
för hur samhället ska klara de förväntade ökade kostnaderna för hälso- och sjukvård samt 
omsorg. Samtidigt finns en outnyttjad potential när det gäller att använda äldre på arbets-
marknaden. Det finns många som vill fortsätta arbeta även efter pensionsåldern, men som av 
olika skäl inte kan eller får göra det pga. brister i arbetsmiljön eller av juridiska skäl. Många 
lämnar också arbetsmarknaden före sin officiella pensionsålder.  

Äldre bidrar också till samhällsekonomin genom obetalt arbete efter pensioneringen, även om 
värdet av detta obetalda arbete inte alltid framgår av officiell statistik. Många gör t.ex. olika 
former av frivilliginsatser, är engagerade i sociala aktiviteter eller ger vård till närstående. 
Sverige är ett av de länder i EU som har högst andel frivilligarbetare bland äldre åldersgrupper. 
Äldre som ger vård till närstående familjemedlemmar eller tar hand om barnbarn är exempel på 
sådant som bidrar till samhällsekonomin. 

 
5 European Commission (2018). ”The silver economy”. 
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Några av de främsta hindren kopplat till arbete för personer över 55 år bedöms vara ålders-
diskriminering och att äldre arbetstagare inte erbjuds kompetensutveckling. Åldersdiskriminering 
på arbetsmarknaden kan till exempel visa sig i form av negativa attityder till äldre arbetstagare 
från arbetsgivarnas sida när det gäller deras kompetens eller kompetensnivå. För att uppnå den 
fulla potentialen av silverekonomin behöver samhället ha ett förändrat synsätt på åldrande och 
motverka stereotyper om äldre. Att utgå från ett livsloppsperspektiv är också avgörande för att 
göra arbetsmarknaden mer åldrandevänlig.  

Äldre som konsumenter 
En annan aspekt av silverekonomin avser äldre människors roll som konsumenter6. Det ökande 
antalet äldre innebär en potential för nya typer av produkter och tjänster, till exempel inom 
personlig vård eller att utveckla olika tekniska produkter som gör det möjligt för människor att 
behålla sin hälsa och oberoende när de åldras. 

Många nya grupper av pensionärer har en god disponibel inkomst och kan bidra till en ökad 
efterfrågan på tjänster och produkter. Även om den genomsnittliga disponibla inkomsten för 
pensionärer vanligtvis är lägre än för dem i arbetsför ålder, har många äldre ofta inga bolån 
och många har sparade medel. 

Det finns därför goda möjligheter för företag att utveckla nya produkter och tjänster som kan 
möta behoven hos den växande åldrande befolkningen. Ett sätt att använda silverekonomins 
potential är att främja idén om äldrevänliga företag. En äldrevänlig verksamhet tar hänsyn 
till äldre som en växande kundgrupp och speglar deras behov i de produkter och tjänster som 
erbjuds. Genom att skräddarsy produkter och tjänster utifrån målgruppens behov, kan det 
både gynna seniorerna och det enskilda företaget.  

Hur kan man främja silverekonomin? 
För att stärka silverekonomins outnyttjade potential krävs bland annat att man förändrar synen 
på vad den åldrande befolkningen innebär7.  

Ofta framställs den demografiska utvecklingen endast som ett problem som kommer att hota 
nationella ekonomier genom att minska produktiviteten och öka de offentliga utgifterna. Med 
ett sådant synsätt ses äldre människor som beroende, oengagerade och bördor på systemet 
snarare än som samhällsnyttiga resurser.  

Genom att utveckla en ny syn på åldrande, där äldre åldersgrupper istället kan spela en viktig 
roll för att bidra till ekonomisk tillväxt och innovation, kommer samhället att ha fler resurser.  

Europeiska kommissionen har lämnat följande fem rekommendationer för hur man kan främja 
silverekonomin8: 

1. Stödja ett hälsosamt åldrande  
2. Stödja den tekniska och digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvårdssektorn  
3. Öka fokus på lösningar för förbättrad rörlighet för äldre. Detta avser behovet av en mer 

stödjande infrastruktur, inklusive tillgängliga transporttjänster, såsom förarlösa bilar och 
kollektivtrafik för äldre kunder.  

 
6 Nordregio Report 2021:7 – ”Unlocking the potential of silver economy in the Nordic Region” 
7 Ibid 
8 European Commission (2018). ”The silver economy”. 
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4. Öka äldres aktiva deltagande på arbetsmarknaden 
5. Öka innovationen av produkter och tjänster som är inriktade på äldre människors 

självständiga liv 

Genom att involvera äldre i utformning och genomförande av lagstiftning och policys kan man 
skapa en mer effektiv äldre-/åldrandepolitik.  

5. Projekt åldrandevänlig kommun 
Kommunfullmäktige gav inför år 2020 Vård- och omsorgsnämnden, Miljö- och samhällsnämnden, 
Kultur- och fritidsnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden och Tekniska nämnden ett 
gemensamt uppdrag att påbörja arbetet med att göra Östersunds kommuns till en mer åldrandevänlig 
kommun som ger äldre och personer med olika funktionsnedsättningar förutsättningar för ett aktivt 
och hälsosamt liv och åldrande.  

Uppdraget har genomförts i form av ett projekt under perioden 1 februari 2020 – 30 juni 2022. Ett 
viktigt syfte inom ramen för projektet har varit att öka delaktighet och inflytande för de berörda 
målgrupperna. 

Projektets specifika målsättningar har varit att genomföra kommunens åtaganden mot WHO: 

1. Genomföra en nulägesanalys med utgångspunkt från Age-friendly cities and communities 
(AFCC) åtta arbetsområden (via undersökningar med berörda medborgare) 

2. Utforma en 3-årig handlingsplan för hur Östersunds kommun ska bli en mer åldrandevänlig 
kommun (med utgångspunkt från resultatet av nulägesanalysen)  

3. Identifiera indikatorer för att kunna följa upp och utvärdera effekter av arbetet med AFCC 
4. Sprida kunskap till det globala AFCC-nätverket (dvs. dela erfarenheter från det egna 

utvecklingsarbetet i form av genomförda behovsanalyser, handlingsplan och resultat)  

Vård- och omsorgsnämnden tilldelades huvudansvaret för genomförandet av projektet. Vård- 
och omsorgsförvaltningens förvaltningschef har varit beställare av projektet och en 
projektledare utsågs inom förvaltningen. 

Projektets organisation har omfattat: 
• en styrgrupp bestående av förvaltningschefer från samtliga berörda förvaltningar samt 

en representant från Område Strategi och styrning 
• en projektgrupp där det ingått en representant från respektive förvaltning  
• referensgrupper i form av Kommunala pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet 

Projektet har involverat Kommunala pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet, Dialoggruppen, 
Brukarrådet för personer med psykisk ohälsa samt olika pensionärs- och handikapporganisationer 
i arbetet med nulägesanalysen. Berörda nämnder, Kommunala pensionärsrådet, Tillgänglighets-
rådet och Dialoggruppen har även fått fortlöpande information om resultatet från olika 
undersökningar.  

Projektet avslutas med att det utformas styrdokument för det fortsatta arbetet med (strategidokument och 
handlingsplan). I samband med att projektet avslutas kommer huvudansvaret för uppföljningsarbetet att 
placeras hos Område Strategi och styrning på Kommunledningsförvaltningen. 
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6. Nulägesanalys – hur åldrandevänligt är Östersund? 
Under detta avsnitt redovisas resultatet av de olika undersökningar som genomförts under år 
2020 och 2021 riktat till medborgare 65+ och personer med olika funktionsnedsättningar 18+ 
som bor i Östersunds kommun. Syftet har varit att få veta hur de upplever att det är att leva i 
Östersunds kommun idag. 

Undersökningarna har gjorts med utgångspunkt från de åtta AFCC-områdena. Vid några under-
sökningar har samtliga områden omfattats och i andra fall har det ställts frågor kopplat till ett 
urval av områden. 

6.1 Resultat – undersökningar riktade till medborgare 65+ 
6.1.1 Resultat – allmän enkätundersökning 65+ 
Under maj-juni månad 2020 skickade Östersunds kommun ut en enkät i pappersform till 1 500 
slumpmässigt utvalda personer över 65 år i kommunen. Motsvarande enkät publicerades även 
som webbenkät på kommunens hemsida. 

Enkäten innehöll frågor om hur äldre upplever exempelvis utemiljöer, transporter, bostäder, 
social delaktighet, information och kommunikation samt samhällsstöd och service.  

1 030 personer besvarade enkäten (915 personer via pappersenkät och 115 via webbenkät). 
Av de svarande var 578 kvinnor, 448 män och 4 icke-binära personer. 

Nedan redovisas delar av resultatet kopplat till respektive AFCC-område. För att ta del av 
undersökningen i sin helhet – se ”Delrapport - Enkätundersökning om förutsättningar för 
ett aktivt och hälsosamt åldrande för äldre 65+ i Östersunds kommun”. 

Utemiljöer 
En tydlig majoritet av dem som besvarat enkäten uppger att de känner sig trygga i sitt 
närområde och tycker att det är ett område som är trivsamt att leva och åldras i (95% 
tycker att det stämmer mycket eller ganska bra i båda fallen). 

Mindre än hälften av de svarande (38%) tycker att det är lätt att ta sig fram på trottoarer 
och gångvägar i sitt närområde under både sommar- och vinterperioden. Närmare hälften 
(47%) svarar att det stämmer endast under barmarksperioden. 10% upplever att det är otillgängligt 
hela året. 

De saker som flest personer tycker är angeläget att förbättra kring utemiljön i centrala Östersund 
är Sandning/snöröjning, Sittplatser/bänkar, Offentliga toaletter och Nedskräpning (fler 
papperskorgar). 

Flera personer lyfte även fram att de vill att det ska vara fler Separerade gång- och cykelvägar 
respektive Separerade gång- och bilvägar samt att Belysningen behöver ses över. Några önskade 
också att Stortorget ska bli mer levande och grönare medan andra efterfrågade fler parkerings-
platser i centrala stan. 

På en fråga om vad som var mest angeläget att förbättra kring utemiljön i det egna närområdet, 
så uppgav flest personer även i detta fall Sandning/snöröjning och Sittplatser/bänkar. Det var 
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endast boende i de södra landsbygdsdelarna som istället lyfte fram Separerade gång- och 
bilvägar som viktigast att förbättra. 

Transporter 
De flesta som besvarat enkäten brukar i första hand förflytta sig genom att gå (67%) eller köra 
egen bil (68%). Det finns även många som cyklar (28%) eller åker buss (25%). Ofta använder 
man en kombination av flera olika transportmetoder.  

Det är ungefär en tiondel (9%) av de svarande som använder busstrafik regelbundet, medan 
närmare hälften (47%) gör det vid enstaka tillfällen. Drygt 4 av 10 svarande (44%) uppger att 
de aldrig åker buss.  

De två områden som flest äldre tycker behöver förbättras kopplat till busstrafiken är buss-
resornas priser och informationen om bussresor. Många har i kommentarer lyft fram att de 
tycker att äldre eller vissa grupper av äldre bör få åka gratis (t.ex. äldre som använder rullator). 
Andra föreslog att det ska vara gratis bussresor för äldre under lågtrafik (mitt på dagen).  

När det gäller information om bussresor efterfrågar de svarande bland annat mer lättlästa 
tidtabeller vid busshållplatserna och man påtalar att alla inte har appar i mobiltelefonen.  

Bland dem som kör bil efterfrågar de flesta förbättringar kopplat till parkeringssituationen. 
Man vill att det ska finnas fler parkeringsplatser i centrala Östersund, att priserna för 
parkeringsplatser ska vara billigare/gratis samt att parkeringsautomaternas betalning 
förenklas och blir mer enhetligt.  

Bostäder 
Av dem som besvarat enkäten bor en dryg tredjedel i bostadsrätt (37%), ytterligare en 
dryg tredjedel i villa/radhus/småhus (36%) och en fjärdedel i hyresrätt (24%). 

Nästan alla svarande (96%) uppger att de enkelt kan ta sig in och ut ur sin bostad. För 
dem som har svårt att ta sig in och ut ur bostaden är det i de flesta fall för att de har svårt 
att gå i trappor och att det saknas en hiss i fastigheten. 

På en fråga om vilka olika former av stöd kopplat till bostaden som de känner till uppgav 
68% att de känner till möjligheten att få olika hjälpmedel. 50% känner till RUT-tjänster och 
40% vet att det går att söka bostadstillägg via Pensionsmyndigheten. 

När det gäller olika former av anpassningar och stöd som kommunen erbjuder har 39% av 
de svarande kunskap om bostadsanpassning, 38% känner till servicetjänster och 31% 
fixartjänster.  

De två områden som flest äldre tycker behöver förbättras när det gäller bostäder är 
bostädernas priser och tillgänglighet. 

Många lyfter fram att hyrorna är för höga i förhållande till pensionsnivåerna och att det 
behöver byggas billigare (mindre och enklare) bostäder. Priserna på de seniorbostäder 
som byggs idag bedöms vara för höga för att de ska vara ett alternativ att flytta till. 

När det gäller bostäders tillgänglighet efterfrågas anpassade lägenheter som är lättillgängliga 
för personer med olika funktionsnedsättningar.  
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Social gemenskap och delaktighet 
En tydlig majoritet av dem som besvarat enkäten uppger att de kan delta i de sociala 
aktiviteter de önskar (91% har svarat att de stämmer mycket eller ganska bra). De var då 
ombedda att bortse från situationen under coronapandemin. 

Ungefär hälften av de svarande (51%) uppger det finns lokala mötesplatser där de kan 
träffa andra i närområdet. En dryg femtedel (22%) tycker inte att det stämmer särskilt 
bra/alls. En fjärdedel (25%) svarar att de inte vet om det finns några sådana 
möteslokaler/anordnas aktiviteter i närområdet. 

En majoritet av de svarande (59%) uppger att de aldrig känner sig ofrivilligt ensamma. 
Övriga uppger att de kan göra det i olika hög utsträckning: 15% uppger att de känner sig 
ofrivillig ensamma mer sällan än en gång i månaden, 11% någon eller några gånger i 
månaden, 7% någon gång per vecka, 4% uppger att de känner så flera gånger i veckan och 
2% känner så varje dag.  

Exempel på vad svarande upplever som hinder för att delta i de sociala aktiviteter man vill 
är att man saknar information om vilka aktiviteter och evenemang som finns, att det saknas 
mötesplatser i det egna närområdet, att de mötesplatser som finns inte ordnar aktiviteter 
som känns intressanta eller att man känner sig osäker på att gå på aktiviteter ensam. 
Ytterligare orsaker är att man inte har tillgång till internetuppkoppling (och därför inte kan 
delta i digitala aktiviteter), att det inte går att ta sig till de aktiviteter man önskar med 
kollektivtrafik, att man inte har råd att delta i de aktiviteter som anordnas eller inte kan ta 
sig till aktiviteterna utan hjälp (t.ex. ledsagning). 

De två områden som flest personer tycker behöver förbättras när det gäller social gemenskap 
och aktiviteter är bättre information om vilka aktiviteter och evenemang som finns och 
att utveckla utbudet av aktiviteter.  

Flera svarande lyfter att det är viktigt att informationen om aktiviteter sprids på flera olika 
sätt eftersom alla äldre inte har tillgång till/kan använda datorer eller har råd att prenumerera 
på lokaltidningar. Några alternativ som föreslås är att sprida viss information i dags-
tidningar, via lokalradio (P4 Jämtland), broschyrer eller regelbundna pappersutskick om 
lokala aktiviteter. 

Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering) 
91% av dem som besvarat enkäten upplever att de alltid eller oftast blir bemötta med respekt. 
5% svarar ibland och 3% svarar ”vet inte”.  

En majoritet av de svarande (65%) tycker att lokal media beskriver äldre på ett positivt sätt. 
En dryg tiondel (13%) tycker inte att äldre beskrivs på ett positivt sätt och en femtedel (20%) 
har inte någon uppfattning. 

De två områden som flest personer tycker är angeläget att förbättra kring respekt och icke-
diskriminering är att lyssna på/involvera äldre inför beslut och att arbeta med ålders-
integration, dvs. att undvika att se äldre som en homogen grupp och att särskilja dem 
i förhållande till andra åldersgrupper.  
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Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande 
Majoriteten av dem som besvarat enkäten (89%) är pensionärer på heltid, men några av dessa 
uppger att de arbetar extra som timvikarier ibland. Några av heltidspensionärerna har även 
uppgett andra former av sysselsättning (såsom frivilligarbete, anhörigvårdare, deltagare i 
forskningsprojekt etc.). 5% har uppgett att de är deltidspensionärer och 3% att de fortfarande 
är förvärvsarbetande. Några svarande är också egenföretagare.  

Majoriteten av de svarande (67%) är inte engagerad i någon form av frivilligt arbete/-
frivilligverksamhet. 7% av de svarande är engagerad i någon form av frivilligt arbete varje 
vecka och 2% flera gånger i veckan. Cirka en tiondel av de svarande deltar i någon form av 
frivilligt arbete minst en gång i månaden och ytterligare en dryg tiondel (13%) gör det några 
gånger per år.  

På frågan om de som inte är engagerade i frivilligverksamhet skulle kunna tänka sig att vara 
det, svarar 10% (vilket motsvarar närmare 100 personer) att de kan tänka sig det. Några 
efterfrågar information om vad man skulle kunna hjälpa till med/vilket behov som finns. 

Endast en dryg tiondel av de svarande (11%) upplever att de har möjlighet att påverka de 
beslut som kommunen fattar. Övriga uppger antingen att de inte tycker att det stämmer 
särskilt bra (cirka 51%) eller att de inte vet om de kan göra det (37%). 

Flest svarande tycker att man ska ta tillvara äldre som resurs i samhället genom att lyssna 
och inhämta kunskap från äldre kring olika frågor innan det fattas beslut och genom 
att ge äldre bättre möjligheter att få arbeta eller göra en frivilliginsats.  

Information och kommunikation 
Ungefär hälften av dem som besvarat enkäten (46%) tycker att kommunen erbjuder 
information på ett tillgängligt sätt. En dryg femtedel (21%) upplever inte att informationen 
är särskilt tillgänglig och ungefär en tredjedel (29%) säger att de inte vet om informationen 
om kommunens verksamheter är tillgänglig. 

En tydlig majoritet (76%) av de svarande uppger att de använder internet. Samtidigt är det 
en dryg femtedel (22%) som uppger att de inte gör det. Det finns också tydliga ålders-
skillnader i användandet av internet – 87% i åldersgruppen 65–74 år svarar att de använder 
internet, medan det i gruppen över 85 år endast är 34%. De som svarat att de inte brukar 
använda internet fick en följdfråga om orsaken till att de inte gör det. De vanligaste 
orsakerna är att man inte är intresserad, att man saknar kunskap eller tillgång till utrusning. 
Ofta förekommer en kombination av dessa orsaker. 

I enkäten ställdes en fråga om vilka former av stöd för att använda telefoner och datorer 
som de svarande känner till. Det var möjligt att ange flera olika svarsalternativ när man 
svarade på frågan. Av dem som besvarat frågan är det flest personer som känner till bibliotekets 
respektive pensionärsorganisationernas stöd. Många tar också hjälp av sina anhöriga (släktingar 
och vänner).  

9% känner till kommunens Digitala hemguide och 8% känner till SeniorNet. Drygt 5% känner 
inte till varken det stöd som biblioteket, pensionärsorganisationerna eller kommunens Digitala 
hemguide kan ge inom området. Enstaka personer uppger att de tar hjälp av olika leverantörer 
(Teliabutiken, Elgiganten, Alina). 
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Det som flest äldre lyfter fram som viktigt att förbättra inom området information och 
kommunikation är att erbjuda information på andra sätt än bara hemsidan eller i digital 
form.  

Många säger att det är viktigt att komma ihåg att alla inte har tillgång till datorer/smartphone 
eller internet och i många fall saknar anhöriga som kan hjälpa dem. Det innebär att kommunen 
inte kommer att kunna nå ut med information till alla medborgare den vägen. Som alternativa 
informationskanaler föreslår man bland annat information via brev, tidningar, informations-
träffar, Lokal-TV och Radio Jämtland. 

Samhällsstöd och service 
En majoritet av dem som besvarat enkäten (74%) tycker att det finns ett tillräcklig service-
utbud i deras närområde. Ungefär en fjärdedel tycker inte att det gör det (24% uppger att 
det inte stämmer särskilt bra/inte alls).  

En majoritet av de svarande (77%) uppger också att de utan större problem kan ta sig till 
service i närområdet genom att gå eller använda kollektivtrafik. Samtidigt uppger en 
femtedel att de inte har den möjligheten (20% har svarat att det inte stämmer särskilt bra/inte 
stämmer alls).  

Det är även en majoritet av de svarande (74%) som säger att de vet var de ska vända sig för 
att ansöka om stöd, vård och omsorg. Samtidigt är det en femtedel (21%) som uppger att de 
inte vet var de kan vända sig. De som har svarat ”Vet inte” har kommenterat att det inte är 
aktuellt just nu men att de hoppas kunna ta reda på det om det skulle behövas.  

Drygt hälften av de svarande (56%) uppger att de känner sig mycket eller ganska trygga 
med att få hjälp från kommunen om de behöver det. En dryg tiondel (14%) känner sig 
inte särskilt trygga med det och cirka en tredjedel (27%) uppger att de inte vet. 

Enkäten avslutades med en öppen fråga om vad som kan göra Östersund mer åldrandevänligt 
och drygt 200 personer besvarade den. I många av svaren framfördes likvärdiga saker som 
hade lyfts tidigare under de åtta frågeområdena. De områden som flest personer tycker är 
viktiga för att vara en åldrandevänlig kommun är förbättringar i utemiljön, bättre 
äldreomsorg i olika avseenden samt bättre och billigare transporter för att äldre ska 
kunna ta sig ut och vara aktiva. 

6.1.2 Telefonintervju riktad till medborgare 65+ som använder 
hemtjänst 
Under oktober-december 2020 tillfrågades ett antal medborgare över 65 år som använder 
hemtjänst om de ville medverka i en telefonintervju om hur de upplever bland annat 
utemiljöer, transporter, bostäder, social delaktighet, information samt samhällsstöd och 
service.  

Respektive hemtjänstchef skickade en lista med kontaktuppgifter till den tjänsteman på 
Vård- och omsorgsförvaltningens stab som skulle genomföra intervjuerna. Målbilden var 
att totalt 120 medborgare skulle medverka i undersökningen, men vissa hemtjänstområden 
lyckades endast rekrytera ett fåtal deltagare.  
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Totalt 45 personer (17 män och 28 kvinnor) valde att delta i undersökningen. De medborgare 
som anmält sig att medverka kontaktades för en telefonintervju. Vid intervjun ställdes endast 
ett urval av de frågor som fanns med i enkätundersökning 65+. 

Nedan redovisas delar av resultatet kopplat till respektive AFCC-område. För att ta del av 
undersökningen i sin helhet – se ”Delrapport - Telefonintervjuer med hemtjänstanvändare 65+”. 

Utemiljöer 
En absolut majoritet av de svarande känner sig trygga i sitt närområde (98% säger att de alltid 
eller oftast känner sig trygga i sitt närområde). 

De två områden där flest svarande vill se förbättringar är Sandning/snöröjning och Sittplatser/ 
bänkar. 16 av de 45 svarande hade inte några synpunkter på utemiljön. 

Transporter 
De flesta av de svarande går (med eller utan rullator) eller åker rullstol/elrullstol när de 
förflyttar sig i det egna närområdet. Vid längre sträckor används olika former av färdmedel: 
flera använder färdtjänst, kör egen bil eller samåker i någon annans bil. Ett fåtal säger att de 
åker buss eller taxi. 

På frågan om vad som är särskilt viktigt att förbättra kring busstrafik, biltrafik eller färdtjänst 
så lämnades i många fall likvärdiga svar som det som framkommit i enkätundersökning 65+ 
respektive telefonintervjuer med färdtjänstanvändare (se avsnitt 5.1.1 och 5.1.3). 

När det gäller busstrafik vill man kunna kliva på i mitten av bussen när man använder 
rullator. De som använder färdtjänst tycker i de flesta fall att det fungerar bra, men några 
svarande efterfrågar bättre tillgänglighet eller tar upp att det förekommer vissa problem 
med punktlighet. Kopplat till biltrafik efterfrågar enstaka svarande fler parkeringsplatser 
i stan och enklare parkerings-automater. 

Bostäder 
33 av 45 svarande bor i lägenhet (hyresrätt eller bostadsrätt), 8 bor i villa/småhus och 4 bor 
på gård/lantbruksfastighet.  

En tydlig majoritet av de svarande (93%) säger att de enkelt kan ta sig in och ut ur sin 
nuvarande bostad. För dem som har svårt att ta sig in och ut ur bostaden är det antingen på 
grund av att det saknas hiss i fastigheten eller att man av hälsoskäl har svårt att ta sig ut på 
egen hand.  

På frågan om vad som är särskilt viktigt att förbättra när det gäller bostäder för äldre i 
Östersunds kommun uppgav 26 av de 45 svarande att de var nöjda med sin nuvarande bostad 
och inte hade funderat så mycket på vad som skulle kunna förbättras kopplat till bostäder. 
Flera av dem hade bott i sin nuvarande bostad under många år och hoppades bo kvar i sin 
bostad under ”resten av livet”. I flera fall hade det gjorts bostadsanpassningar för att man 
skulle kunna bo kvar. 

Bland de förbättringsområden som övriga lyfte fram var det flest som efterfrågade 
Tillgängliga bostäder.  
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Social gemenskap och delaktighet 
En tydlig majoritet av de svarande (91%) säger att om man bortser från coronapandemin 
brukar de kunna träffa de människor de vill/delta i de sociala aktiviteter de är intresserad av. 
Några av de svarande säger att de inte är så intresserad/har så stora behov av sociala 
aktiviteter. Fyra svarande säger att de på grund av olika hälsoskäl eller funktions-
nedsättningar har begränsade möjligheter att delta i social aktiviteter. En svarande lyfte 
att otillgängliga lokaler gör det svårt att delta i vissa sociala sammanhang.  

Övriga hinder som lyfts fram är bland annat att gamla vänner har gått bort och att 
någon svarande har blivit ensamstående. En svarande säger att hen känner sig osäker på 
att gå på aktiviteter ensam och en annan kan inte ta sig till aktiviteter utan hjälp 
(behöver ledsagning). En svarande säger att hen saknar information om vilka aktiviteter 
och evenemang som anordnas i centrala Östersund. Ytterligare en svarande säger att hen 
har dator, men saknar kunskap att söka information om vilka aktiviteter som finns.  

En majoritet av de svarande (60%) säger att de aldrig känner sig ofrivilligt ensam. Några 
personer säger att de har känt ofrivillig ensamhet under coronapandemin, men att de inte 
brukar göra det i vanliga fall. Övriga svarande säger att de brukar känna sig ofrivilligt 
ensamma i olika hög utsträckning. Någon känner så varje dag, medan andra gör det någon 
gång i månaden eller mer sällan. I flera fall är det kopplat till att personen har en 
sjukdom/funktionsnedsättning som gör att de inte kan/orkar ha lika många sociala kontakter, 
att man blivit ensamstående eller att gamla vänner har gått bort.  

På frågan om vad som är särskilt viktigt att förbättra när det gäller social gemenskap/ 
aktiviteter och ofrivillig ensamhet så föreslog några svarande att det ska bör finnas fler 
mötesplatser, medan andra tycker att man bör utveckla och informera om de befintliga 
mötesplatserna och de aktiviteter som kommunen och det lokala föreningslivet 
anordnar. Några föreslår också olika former av uppsökande verksamhet riktat till 
personer som är ensamma. 

Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering) 
En majoritet av de svarande (82%) säger att de aldrig upplevt någon åldersdiskriminering 
själva. Man har i dessa fall inte några förslag som skulle kunna göras för att förbättra 
området. Övriga svarande lämnar bland annat förslag om att säkerställa äldres 
representation i politiska partier, att motverka negativa effekter av den pågående 
digitaliseringen och att umgås mer över generationsgränserna.  

Information och kommunikation 
En majoritet av de svarande (74%) tycker att de får bra information av kommunen. I de 
flesta fall har de då fått informationen via biståndshandläggare eller hemtjänstens personal.  

Några svarande tycker inte att de fått någon direkt information från kommunen, men att de 
kan kontakta kommunen om det är något de undrar. En person påtalade att det är viktigt att 
informera via fler kanaler än de digitala. 

En majoritet av de svarande (64%) tycker att de får den information de behöver eller tycker 
att de själva kan ta reda på det som de vill ha information om. Dessa personer hade inte 
några förslag på vad som skulle kunna göras bättre. 
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Bland dem som lämnat förbättringsförslag så var det några som efterfrågar att kommunen 
ska använda fler informationskanaler än idag. Några föreslog att det ska göras fler 
pappersutskick/skriftlig information, då alla inte har datorer. En av personerna vill 
att det ska annonseras eller skickas ut nyhetsbrev om vad som var aktuellt. Några 
andra svarande efterfrågade bättre information från hemtjänst respektive vid 
myndighetsutövning.  

Samhällsstöd och service 
En majoritet av de svarande känner sig trygga med den hjälp de får från kommunen 96% 
säger att de känner sig mycket eller ganska trygga med hjälpen. Flera av de svarande 
uttryckte att de var mycket nöjda med hemtjänstpersonalen.  

Några personer har svarat att de oftast känner sig trygga, men att de skulle önska att det är 
bättre kontinuitet när det gäller vem som kommer. De upplever att det är jobbigt med så 
många olika/nya personer. 

Telefonintervjun avslutades med en öppen fråga om vad som kan göra Östersund mer 
åldrandevänligt. Flera av förslagen liknar sådant som även lyfts fram i andra undersökningar 
(enkätundersökning 65+ och telefonintervjuer med färdtjänstanvändare).  

Flera svarande efterfrågar bättre tillgänglighet i utemiljöer och mer tillgängliga bostäder 
för äldre. Andra framför förslag kopplat till sociala aktiviteter och uppsökande verksamhet 
och några efterfrågar skriftlig information/pappersutskick. När det gäller transporter 
efterfrågas bland annat tillgängligare färdtjänstbilar och fler parkeringsplatser. Inom 
området Samhällsstöd och service efterfrågas bättre personalkontinuitet inom hemtjänsten.  

6.1.3 Telefonintervju riktad till medborgare 65+ som använder 
färdtjänst 
Under november-december månad 2020 tillfrågades 180 medborgare över 65 år i Östersunds 
kommun om de ville delta i en telefonintervju om hur de upplever att använda färdtjänst. 
Telefonintervjun omfattade frågor om beställning, punktlighet, bemötande, trygghet, 
tillgänglighet samt priser för färdtjänst. 54 av de tillfrågade medborgarna valde att medverka 
i undersökningen. 

Nedan redovisas delar av resultatet kopplat till respektive frågeområde. För att ta del av 
undersökningen i sin helhet – se ”Delrapport – Telefonintervjuer med färdtjänstanvändare 65+”. 

Beställning av färdtjänst 
83% av de svarande tycker att det är mycket enkelt att beställa färdtjänst. Övriga svarade att 
det är ganska enkelt. Det lämnades få förslag till förbättringar kring detta område. 

Punktlighet 
42% av de svarande säger att färdtjänsten alltid brukar vara i tid och övriga 58% att de oftast 
är i tid.  

De flesta svarande ser inget problem med att ibland få vänta en liten stund på sin transport. 
Man är medveten om att det kan bli fördröjningar när fler passagerare ska hämtas upp på 
samma transport. Det lämnades förslag om att införa digitala lösningar så att färdtjänst-
användaren på sin mobil kan följa var transporten befinner sig. 

https://www.ostersund.se/download/18.3aa6c5851758f7b0c1e65c6c/1612266900796/Delrapport%20-%20telefonintervjuer%20med%20f%C3%A4rdtj%C3%A4nstanv%C3%A4ndare%2065+%20slutlig%20version.pdf
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Bemötande 
De allra flesta svarande (70%) svarar att de alltid får ett bra mötande av chaufförerna. Övriga 
30% svarade att de oftast får ett bra bemötande. De synpunkter som framfördes var sådant 
som inträffat någon enstaka gång (otrevligt bemötande eller ohjälpsamma chaufförer). 
Generellt ansågs det dock vara hög kvalitet i bemötandet. 

Trygghet 
91% av de svarande känner sig mycket trygga under färd. Övriga svarade att de känner sig 
ganska trygga. Detta var det frågeområde som fick högst betyg. 

Tillgänglighet 
55% av de svarande tycker att färdtjänstbilarna är bekväma och tillgängliga och 42% att det 
är ganska bekväma och tillgängliga. Detta var det frågeområde som flest resenärer hade 
synpunkter på.  

Några upplever att det är för hög tröskel/för höga trappsteg i vissa bilar och att det borde 
finnas en pall att kliva på eller ett handtag att hålla sig i. Några tycker också att de nya 
bilarna har för smala sitsar/känns trånga. Man säger det är bättre utrymme i 
färdtjänstbussarna. 

Priser 
Nästan alla svarande tycker att priserna är rimliga (91% tycker att de mycket eller ganska 
rimliga). Några upplever att det är dyrt om man bara åker en eller två gånger i månaden. 

6.1.4 Resultat – medborgardialoger 65+ 
Under oktober-november 2021 genomförde Östersunds kommun fem medborgardialoger 
med medborgare över 65 år för att få veta mer om hur de upplever att det är att leva i 
Östersund. 

Medborgardialogerna hölls i områdena Hornsberg, Körfältet, Centrala stan, Lit och 
Odensala. Inför medborgardialogen skickades det ut ett särskilt inbjudningsbrev till de 
medborgare över 65 år som bodde i det aktuella området. I inbjudan framgick även vilka 
frågeområden som skulle diskuteras vid dialogen. Vid dialogerna diskuterade medborgare 
och politiker områdena utemiljöer, busstrafik, bostäder, social gemenskap, 
medborgarinflytande och samhällsstöd och service. 

Totalt deltog 112 medborgare (varav 78 kvinnor och 34 män) vid dessa fem dialoger.  

Nedan redovisas delar av resultatet från dialogerna kopplat till respektive AFCC-område.  

För att ta del av undersökningarna i sin helhet – se respektive sammanställning av 
resultat från medborgardialoger 65+ i Hornsberg, Körfältet, Centrala stan, Lit och 
Odensala. 

Utemiljöer 
Medborgarna känner sig generellt sett trygga i sitt eget närområde. Vid samtliga dialoger 
efterfrågades fler sittplatser/bänkar. Vid några av dialogerna lyftes betydelsen av att det 
ska finnas grönområden och att man vill att buskage och liknande ska röjas i högre 
utsträckning. 
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Specifika synpunkter som lyftes i respektive geografiskt område var: 

• Hornsberg: Fler sittplatser/bänkar, Fler badmöjligheter, Se över belysning, Frösöberget 
är otillgängligt 

• Körfältet: Fler sittplatser/bänkar, Se över belysning, Motverka nedskräpning (fler 
sopkorgar), Fler övergångsställen 

• Centrala stan: Fler sittplatser/bänkar, Förbättra sandning/snöröjning, Se över belysning 
och buskage, Bevara grönområden, Förbättra tillgängligheten, Utveckla Stortorget 

• Lit: Fler sittplatser/bänkar, Skapa fler grönområden i centrala Lit, Reglera cykeltrafik 
i naturområden, Rensa buskage och skogsområden 

• Odensala: Fler sittplatser/bänkar, Se över skyltningen av gång- och cykelvägar, 
Problem med vandalism och klotter, Rensa buskage och skogsområden, Se över 
rekreationsområden 

Transporter 
Vid samtliga dialoger lyftes att informationen om busstrafik behöver förbättras, att 
man vill ha billigare/gratis bussresor för äldre (eller åtminstone gratis för äldre som 
använder rullatorer) och att äldre med rullatorer bör få kliva på i mitten av bussen. 

Specifika synpunkter som lyftes i respektive geografiskt område var: 

• Hornsberg: Förbättra informationen om busstrafiken, Se över priserna för 
bussresor, Förbättra linjesträckning/turtäthet. 

• Körfältet: Förbättra informationen om busstrafiken, Sänka priserna för bussresor, 
Underlätta på- och avstigning på bussarna, Förbättra linjesträckning/turtäthet, 
Skapa trygghet på bussarna kvällstid. 

• Centrala stan: Förbättra infon om busstrafiken, Sänka priserna för bussresor, 
Underlätta på- och avstigning för personer med rullatorer, Förbättra 
linjesträckning/turtäthet 

• Lit: Underlätta på- och avstigning på bussarna, Se över biljettpriser och busskort-
salternativ, Säkerställa att alla kan köpa bussbiljett och få information om busstrafiken. 
Några synpunkter på linjesträckning/turtäthet. 

• Odensala: Förbättra infon om busstrafiken, Underlätta på- och avstigning på bussen, 
Erbjuda billigare/gratis bussresor för äldre, Förbättra linjesträckning och turtäthet. 

Bostäder 
Vid de flesta dialoger lyftes att det behöver finnas tillgängliga bostäder och lägenheter 
med rimliga hyror. I Lit efterfrågades fler lägenheter generellt sett. 

Specifika synpunkter som lyftes i respektive geografiskt område var: 

• Hornsberg: Bygga tillgängliga bostäder med närhet till service och natur, Informera om 
möjligheter till bostadsanpassning och hur man kan planera sitt boende, Erbjuda enklare 
lägenheter med rimliga hyror.  

• Körfältet: Säkerställa tillgängliga bostäder, Erbjuda lägenheter med rimliga hyror, 
Säkerställa utsikt och grönområden när man bygger bostäder, Underlätta möjligheten att 
byta bostad 
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• Centrala stan: Säkerställa tillgängliga bostäder, Erbjuda lägenheter med rimliga hyror, 
Förbättra säkerheten inomhus och utomhus i Kvarteret Solberg, Planera fler nya boenden i 
centrala stan 

• Lit: Bygg flerfamiljshus/lägenheter i Lit, Erbjuda lägenheter med rimliga hyror, Bygg 
servicehus/trygghetsboende i Lit (så att man kan bo kvar i området) 

• Odensala: Säkerställa tillgängliga bostäder, Erbjuda lägenheter med rimliga hyror, 
Möjliggöra att man kan bo kvar i Odensala (bygga seniorboenden och liknande) 

Social gemenskap 
Vid samtliga dialoger ville man ha bättre information om de mötesplatser och aktiviteter 
som finns samt att det ska ordnas fler aktiviteter. Vid flera dialoger efterfrågades också fler 
lokaler där man själv kan ordna aktiviteter. 

Specifika synpunkter som lyftes i respektive geografiskt område var: 

• Hornsberg: Förbättra informationen om de mötesplatser och aktiviteter som finns, 
Ordna fler aktiviteter, Tillhandahålla fler lokaler/mötesplatser för aktiviteter  

• Körfältet: Förbättra informationen om de mötesplatser och aktiviteter som finns, 
Ordna fler aktiviteter, Tillhandahålla fler lokaler för aktiviteter 

• Centrala stan: Förbättra informationen om de mötesplatser och aktiviteter som finns, 
Ordna fler/andra aktiviteter, Tillhandahålla fler lokaler för aktiviteter 

• Odensala: Förbättra informationen om de mötesplatser och aktiviteter som finns, 
Tillhandahålla fler lokaler för aktiviteter och sociala mötesplatser, Ordna fler aktiviteter 

• Lit: Skapa fler mötesplatser – både utomhus och inomhus, Förbättra kommunens 
mötesplats i Lit, Stöd det befintliga föreningslivet/befintliga aktiviteter, Förbättra 
möjligheten till sociala aktiviteter på särskilda boenden, Försöka hitta sätt att nå äldre 
som är ensamma 

Icke-diskriminering och medborgarinflytande 
Vid samtliga dialoger lyftes att man behöver motverka digital diskriminering och 
förbättra äldre medborgares möjligheter till inflytande. Vid några dialoger tog man 
även upp att man vill bli behandlad som en vuxen individ även efter att man fyllt 65 år. 

Specifika synpunkter som lyftes i respektive geografiskt område var: 

• Hornsberg: Behandla personer över 65 år som vuxna, Motverka digital diskriminering, 
Förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar, Förbättra möjligheter 
för medborgare 65+ att fortsätta arbeta, Utveckla möjligheter till inflytande för medborgare 
65+ 

• Körfältet: Behandla personer över 65 år som vuxna, Motverka digital diskriminering, 
Förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar, Erbjuda lättillgänglig 
samhällsinformation, Förbättra möjligheter för medborgare 65+ att fortsätta arbeta, 
Utveckla möjligheter till inflytande för medborgare 65+ 

• Centrala stan: Motverka digital diskriminering, Utveckla möjligheter till inflytande för 
medborgare 65+ 
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• Lit: Säkerställa äldres perspektiv inför beslutsfattande, Motverka digital diskriminering, 
Förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar, Förbättra möjligheter 
till inflytande för medborgare 65+ 

• Odensala: Motverka digital diskriminering, Förbättra tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättningar, Utveckla äldre medborgares möjligheter till inflytande 

Samhällsstöd och service 
Synpunkterna kring samhällsstöd och service skilde sig mycket åt mellan olika dialoger. 
Några specifika synpunkter som lyftes i respektive geografiskt område var: 

• Hornsberg: En majoritet av deltagarna tycker att det finns god tillgång till samhällsstöd 
och service i Hornsberg. Några problem kopplat till Region J-H lyftes fram (möjligheten 
att ta sig till hälsocentralen och parkeringsavgifter vid hälsocentralen). 

• Körfältet: En majoritet av deltagarna tycker att det finns god tillgång till samhällsstöd 
och service på Körfältet i och med närheten till Lillänge. Man vill att det ska finnas en 
hälsocentral på Körfältet.  

• Centrala stan: En majoritet av deltagarna tycker att det finns god tillgång till samhällsstöd 
och service i centrala stan. Man upplever problem med den snabba digitaliseringen och 
tycker att banker har mycket dålig service. 

• Lit: Säkerställa att all personal som arbetar i vård och omsorg är vaccinerade, Stärka 
kommunens krisberedskap, Motverka digitaliseringens negativa konsekvenser, Vidta 
åtgärder för att öka tryggheten lokalt i Lit. Det saknas hälsocentral i Lit på sommaren. 

• Odensala: Det finns dåligt med matbutiker i närområdet, det saknas direktbuss mellan 
Odensala och Lillänge och det saknas någonstans att gå och äta lunch, Flera brevlådor 
har tagits bort. Bibliotekets service att köra hem böcker är mycket uppskattad. 

6.1.5 Utredning - ensamhet bland äldre 65+ 
Vård- och omsorgsnämnden gav under 2020 Projekt åldrandevänlig kommun ett särskilt 
uppdrag att utreda hur man kan motverka ensamhet bland äldre 65+. Uppdraget baserades på 
en motion som inkom våren 2020 och innebar att undersöka behovet av nya mötesplatser i 
områden där det saknas i nuläget samt att ta fram ”bästa förslag” (”best practice) för att 
motverka ensamhet bland äldre. 

För att genomföra uppdraget gjorde projektet dels en inventering av vilka mötesplatser/lokaler 
som finns i olika områden i Östersund och läste aktuell forskning om ensamhet. 

Nedan redovisas delar av utredningens resultat. 

Vad visar forskning om äldre och ensamhet? 

Definitioner - ensamhet 
Forskningen skiljer på olika former av ensamhet. En sådan indelning brukar vara objektiv 
och subjektiv ensamhet.  

Objektiv ensamhet innebär att man både bor ensam och sällan umgås med bekanta eller 
anhöriga.  
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Subjektiv ensamhet avser en individs självskattade upplevelse av ensamhet. Denna form av 
ensamhet har inte direkt koppling till hur stort umgänge man har, eftersom man kan känna sig 
ensam både när man har många respektive få sociala relationer.  

Ensamhet uppstår när det finns en skillnad mellan önskad nivå och faktiskt nivå av sociala 
relationer/kontakter. Skillnaden mot önskad nivå kan både vara kvantitativ (att man vill ha 
fler sociala kontakter) och kvalitativ (att en person vill ha djupare relationer). 

Det som är skadligt för hälsan är den subjektiva, ofrivilliga ensamheten. 

Aktuella studier om ensamhet 
Projektet har tittat på två aktuella studier om ensamhet: ”Ensamhet dödar – ofrivillig ensamhet 
i Sverige” och ”Ensamhet bland äldre i Norden”9.  

Rapporten ”Ensamhet dödar – ofrivillig ensamhet i Sverige” 
Rapporten ”Ensamhet dödar – ofrivillig ensamhet i Sverige” ger en översikt av aktuella 
studier om ensamhetens utbredning i Sverige och vad forskningen säger om dess orsaker 
och hälso-konsekvenser. Rapporten ger också exempel på metoder som kan fungera för att 
minska ofrivillig ensamhet med fokus på hur välfärdssektorn kan arbeta. 
Av rapporten framgår bland annat följande: 

• Det finns få studier om ensamhet i Sverige. Särskilt den subjektiva ensamheten 
har studerats i mindre utsträckning.  

• Det finns ingen årlig undersökning av ofrivillig ensamhet i olika åldersgrupper.  
• De nationella studier som genomförs har inte med frågan om subjektiv ensamhet 

varje gång. Olika frågeformulär har använts vid de studier som genomförts och den 
bland forskare erkända UCLA-skalan10 används inte. 

• De åldersgrupper som är mest drabbade av ofrivillig ensamhet i Sverige är 
ungdomar och äldre. Detta har Sverige gemensamt med många andra länder i 
världen. Övriga riskgrupper som har identifierats i svenska studier är arbetslösa, 
storstadsbor och låginkomsttagare. 

• Det finns en utbredd uppfattning hos allmänheten att ensamhet är vanligast bland 
äldre personer, men det gäller bara de allra äldsta: personer över 80 år. 

Några exempel på undersökningar som ställer frågor om ensamhet hos äldre är SCB:s 
undersökningar av levnadsförhållanden i Sverige (ULF/SILC), SWEOLDs:s longitudinella 
studie av personer över 70 år samt Socialstyrelsen årliga brukarundersökningar riktade till 
personer över 65 år som har hemtjänst eller bor i särskilt boende. 

Rapporten innehåller även några goda exempel på hur man arbetat med att motverka ensamhet 
i andra länder:  

• I Storbritannien har det lagts stort fokus på ensamhet och det har utformats en nationell 
strategi inom området. Runt om i Storbritannien pågår en mängd olika insatser och 

 
9 Kerstin Thelander och Arena Idé, ”Ensamhet dödar – ofrivillig ensamhet i Sverige” (2020) 
 Nordiska ministerrådet – ”Ensamhet bland äldre personer i Norden” (2020) 
10 UCLA:s ensamhetsskala (UCLA loneliness scale) är den metod som är mest använd bland forskare runt om i världen för att 

mäta subjektiv ensamhet. Den senaste versionen av UCLA omfattar 20 olika frågor om ensamhet och sociala relationer.  
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verksamheter som syftar till att minska den ofrivilliga ensamheten. En verksamhet som 
haft goda resultat är ”social aktivitet på recept” där patienten får träffa en ”hälsolots” 
som utifrån patientens intresse matchar med olika sociala aktiviteter som kommunen 
tillhandahåller.  

• I staden Århus i Danmark har man genomfört ett projekt som liknar verksamheten i 
Storbritannien. Projektet i Århus syftar också till att hjälpa människor att hitta 
gemenskap. Projektet omfattar flera strategier, där en är att genom föreningsbidrag 
stimulera föreningar att försöka nå andra än dem som redan är medlemmar och en 
annan handlar om att utse sociala lotsar som arbetar på liknande sätt som i 
Storbritannien. Man har även utformat en hemsida där det både går att ta del av 
kommunens och föreningarnas aktiviteter, men där medborgarna också själva kan 
söka nya vänner, t.ex. promenadsällskap eller bokcirkel-deltagare.  

Rapporten ”Ensamhet bland äldre i Norden” 
Denna studie har gjorts på uppdrag av Nordiska ministerrådet och syftet har varit att bidra 
med kunskap och identifiera kunskapsluckor i den nordiska forskningen kring ensamhet. 

Några resultat från studien är: 
• Ensamhet är vanligast bland yngre personer och bland dem som är ca 75–80 år 

eller äldre. Det har inte skett någon ökning av andelen äldre personer som upplever 
ensamhet över tid. Trots detta drabbas ett allt större antal personer, eftersom antalet 
äldre personer ökar i befolkningen. 

• Det finns ett samband mellan upplevd ensamhet och ökad risk för dödlighet. Den 
ökade risken för dödlighet är i nivå med tidigare kända riskfaktorer såsom fetma, 
missbruk, psykisk ohälsa och fysisk inaktivitet. Men oklart orsak-samband mellan 
ensamhet och ohälsa. 

• Personer som upplever ensamhet har en statistiskt säkerställd högre risk att drabbas 
av en demenssjukdom jämfört med personer som inte känner sig ensamma. Lågt 
socialt deltagande och få sociala kontakter innebär en ökad risk för att utveckla 
demens. 

• Ensamhet leder till ökad risk för depression, men ensamhet och depressiva symtom 
påverkar varandra ömsesidigt. Depression har samband med mer kvalitativa aspekter 
av sociala kontakter, såsom avsaknad av goda relationer, att inte ha någon nära vän 
och bristande socialt stöd. 

• Det finns begränsad forskning inom området. Det behövs fler longitudinella studier 
kring hur ensamhet påverkar äldres psykiska och fysiska hälsa.  

• Endast nio nordiska studier har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter 
sedan år 2000. Dessa studier kom från Finland och Sverige. Interventionerna var 
framför allt inriktade mot utbildning och valbara psykosociala aktiviteter, även om 
innehållet varierade. Drygt hälften av studierna påvisade en minskning av deltagarnas 
ensamhetskänslor, men denna minskning var inte alltid var statistiskt säkerställd. Få 
studier lyfte fram vilka faktorer som gjorde olika interventioner framgångsrika. 
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Kunskapen om effekterna av olika interventioner för att minska ensamhet hos äldre och 
vilka faktorer i interventionerna som bidrar till en positiv effekt är alltså mycket begränsad. 

Ensamhet bland äldre 65+ i Östersund 
I den allmänna enkätundersökning som genomförts riktat till äldre över 65 år ställdes ett 
antal frågor om ensamhet och lokala mötesplatser. Resultatet visade bland annat följande:  

• En tydlig majoritet av de svarande uppger att de (om man bortser från corona-
pandemin) kan träffa de människor de vill och delta i de aktiviteter de önskar (91% 
av 1 030 personer svarade att det stämmer mycket eller ganska bra).  

• Det är en högre andel i åldersgruppen över 85 år som uppger att de inte har möjlighet 
att träffa de människor man vill/delta i de aktiviteter man önskar, 15% jämfört med 
6% i åldern 65–74 år.  

• En majoritet av de svarande (59%) uppger att de aldrig känner sig ofrivilligt ensamma. 
Övriga uppger att de kan göra det i olika hög utsträckning (15% mer sällan än en gång i 
månaden, 11% någon eller några gånger i månaden, 7% någon gång i veckan, 4% flera 
gånger i veckan och 2% varje dag). 

• Det är en högre andel i åldersgruppen över 85 år som känner sig ofrivilligt ensamma 
(62% i åldersgruppen 65–74 år säger att de aldrig känner sig ofrivilligt ensamma, 
jämfört med 43% i åldersgruppen över 85 år). 

• Ungefär hälften av de svarande (51%) uppger det finns tillgång till lokala mötesplatser 
där de kan träffa andra i närområdet. En fjärdedel (25%) svarar att de inte vet om det 
finns några sådana möteslokaler/anordnas aktiviteter i närområdet och en dryg 
femtedel (22%) säger att det inte finns tillgång till möteslokaler/anordnas aktiviteter i 
närområdet.  

I enkäten ställdes en flervalsfråga om vilka hinder man upplever för att träffa människor och 
delta i sociala aktiviteter. 71% av de svarande uppger att det inte finns några sådana hinder – 
om man bortser från coronapandemin.  

Övriga svaranden lyfte att de vanligaste hindren är att man saknar information om vilka 
aktiviteter som finns (15%) eller att det saknas mötesplatser i det egna närområdet 
(10%). Några tycker att de mötesplatser som finns inte har aktiviteter som intresserar 
dem (6%). Ytterligare orsaker är t.ex. att man känner sig osäker på att gå på aktiviteter 
ensam, att man inte kan ta sig till de aktiviteter man vill med kollektivtrafik och att 
man saknar internet-uppkoppling och därför inte kan delta i digitala aktiviteter (5%). 
Några svarande uppger att de inte har råd att delta i de aktiviteter som ordnas, att de inte 
kan ta sig till de aktiviteter de önskar utan hjälp (ledsagning), att de har svårt att ta sig 
ut ur sin bostad eller att de av hälsoskäl inte orkar delta i sociala aktiviteter (2%). 

Det finns alltså en rad olika faktorer till varför medborgare över 65 år inte deltar i sociala 
aktiviteter eller besöker mötesplatser. 

Inventering av möjliga mötesplatser för äldre i Östersund 
Den inventering som gjorts över möjliga mötesplatslokaler i Östersunds visar att det finns ett 
relativt stort utbud av mötesplatser i de centrala delarna av Östersund. Det är i dessa fall 
rimligtvis andra faktorer som gör att man inte kan eller vill besöka dem, exempelvis sådant 
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som lyfts fram i enkätundersökningen riktad till äldre 65+ (se föregående avsnitt). På 
landsbygden är antalet mötesplatser däremot mer begränsade.  

Se Bilaga 1 – ”Möjliga mötesplatser för äldre i Östersunds kommun 2020” för en översikt 
över tänkbara mötesplatser för äldre i Östersund.  

6.1.6 Sammanställning – Destination Östersunds SPF-undersökning 
2019 samt jämförelse med resultat från undersökningar AFCC 
Destination Östersund gjorde i november 2019 en undersökning om hur SPF Östersunds 
medlemmar upplever stadskärnan i Östersund. Totalt besvarades Destination Östersunds 
undersökning av 93 personer. Av dessa var 56 kvinnor och 37 män. 

Resultatet av undersökningen har sammanställt inom ramen för Projekt åldrandevänlig 
kommun och det har därefter gjorts en jämförelse mellan resultatet i denna undersökning och 
den enkätundersökning riktad till äldre 65+ respektive enkätundersökningen riktad till 
personer med funktionsnedsättning 18+ som projektet genomförde under år 2020 respektive 
2021. 

Nedan redovisas ett urval av resultatet från undersökningen. För att ta del av undersökningen 
i sin helhet – se ”Sammanställning – Destination Östersunds SPF-undersökning 2019 
samt jämförelse med resultat från undersökningar AFCC”. 

Resultat – Destination Östersunds undersökning 
I Destination Östersunds undersökning ställdes följande öppna frågor: 

1. Vad anser du är bra i stadskärnan? 
2. Vad anser du kan förbättras i stadskärnan? 
3. Vad saknar du i stadskärnan? 
4. Hur ofta besöker du stadskärnan? 
5. Vad är den vanligaste orsaken till att du besöker stadskärnan? 

På frågan om vad man anser kan förbättras i stadskärnan lyfte flest personer Fler och billigare 
parkeringsmöjligheter och Utveckla Stortorget. Andra förbättringsområden som togs upp 
kopplat till utemiljö var Fler trivselåtgärder och grönytor, Förbättra tillgängligheten, Fler 
sittplatser/ bänkar och Förbättra renhållning/nedskräpning. Liknande svar lämnades även 
på frågan om vad man saknar i stadskärnan. 

De svar som lämnats i Destination Östersunds undersökning överensstämmer i hög utsträckning 
med det som framkommit i undersökningar inom ramen för Projekt åldrandevänlig kommun.  

I enkätundersökningen riktad till äldre över 65 år ställdes en fråga om vad som kan förbättras 
kring utemiljön i centrala Östersund. De svarande lyfte då fram att de fyra viktigaste 
förbättringsområdena sandning/snöröjning, fler sittplatser/bänkar, fler offentliga toaletter 
och mindre nedskräpning. Många efterfrågar också fler grönområden i centrum. När det 
gäller personer med funktionsnedsättning över 18 år så efterfrågade de svarande på enkät-
undersökningen i första hand fler offentliga toaletter och fler sittplatser/bänkar. Ytterligare 
förbättringsområden som har lyfts fram av många är sandning/snöröjning och nedskräpning 
(fler papperskorgar). Även i denna undersökning efterfrågade några fler grönområden i 
centrum.  
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Både äldre och personer med funktionsnedsättning har i både enkätundersökningar och telefon-
intervjuer också lyft fram att Stortorget behöver förbättras – både ur tillgänglighetssynpunkt 
och för att göra det mer levande. När det gäller biltrafiken så var det i enkätundersökningarna en 
tydlig majoritet som lyfte fram att det viktigaste att förbättra är att det ska finnas fler 
parkeringsplatser i centrala Östersund och billigare/gratis parkering.  

6.1.7 Forskning om tillgängliga och inkluderande naturmiljöer 
Vid Mittuniversitetets turismforskningscenter ETOUR har det under år 2019–2022 genomförts 
en forskningsstudie om tillgängliga och inkluderande naturmiljöer11.  

Som en del av det projektet har det gjorts en fördjupad studie om äldres utevistelser i Östersunds 
kommun. I studien har man undersökt vilken betydelse naturen har för äldre och hur 
tillgängligheten till naturområden kan öka för att fler ska kunna ta del av sådana miljöer. 
Studien bygger på en enkät med 266 svarande och individuella intervjuer med 12 äldre personer 
i Östersund kommun, där man försökt identifiera behov och önskemål kring naturupplevelser 
och aktiviteter i naturområden. 

Resultatet av studien visade bland annat följande: 

• Utomhusvistelser och aktiviteter i naturområden hade stor betydelse för de äldre som 
deltagit i studien. 90% av de svarande tycker att utomhusvistelser och aktiviteter i 
naturområden är viktigt/mycket viktigt. 

• De flesta gör sina utevistelser i närområdet, eftersom det är praktiskt och välbekant. 
• Exempel på vanliga aktiviteter är promenader, vandring, längdskidåkning och cykling.  
• Ungefär hälften av de svarande har behövt anpassa sina aktiviteter utifrån sina fysiska 

förutsättningar. 
Vissa aktiviteter har man slutat med pga. förändrad hälsa, att aktiviteterna är alltför fysiskt 
krävande eller ekonomiska begränsningar. 

• Förslag på förbättringar av tillgängligheten var bl.a. att inte bebygga grönområden, att det 
behöver finnas bänkar och platser för vila, att det behövs bättre busstransporter till och från 
naturområden, att man behöver preparera och underhålla stigar/leder (t.ex. hårt packade 
underlag och ramper för rullatorer) och säkerställa belysta och markerade leder. Man bör 
inkludera äldre i planering och dialog om naturområden. 

Ytterligare en studie som gjorts inom projektet är att man gjort intervjuer med 6 personer med 
olika fysiska funktionsnedsättningar (syn-, hörsel och rörelsenedsättningar) och 4 representanter 
för intresseföreningar. 

Resultatet av denna studie visade bland annat följande: 

• Viktiga åtgärder i naturmiljön är t.ex. underlaget på stigar, att det finns bra skyltar, att 
parkeringen är placerad så att det är lätt att ta sig in i naturområdet och att det finns toaletter. 

• Det behövs bättre information om olika naturområden och den informationen behöver vara 
anpassad till olika målgruppers behov (förutom text bör det även finnas bilder och filmer). 
Om det t.ex. står rullstolsanpassat behöver man beskriva vad det innebär, genom att det 
exempelvis går att se en film hur det ser ut på platsen. Sådan information kan vara avgörande 
för att man ska kunna planera sin resa. 

 
11 Mittuniversitetet, ETOUR (2021) - Projekt Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer, 
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• Kollektivtrafik och färdtjänst kan vara problematisk (det finns inte alltid busstrafik till natur-
områden och vid färdtjänstresor behöver man ange en specifik adress som man ska resa till, 
det räcker inte att uppge ett naturreservat). Tillgång till natur i det egna närområdet är därför 
viktig.  

• Personer med funktionsnedsättningar på LSS-boende har ofta stort behov av stöd och i dessa 
fall får ledsagarens kunskaper om olika naturområden betydelse.  

• Målgruppen bör inkluderas i de inledande planeringsfaserna istället för att ta in dem i slutet 
(när det mesta är planerat) 

6.2 Resultat – undersökningar riktade till personer med 
funktionsnedsättningar 18+ 

6.2.1 Resultat – Allmän enkätundersökning riktad till personer 
med funktionsnedsättningar 18+ 
Under perioden februari-april 2021 genomförde Östersunds kommun en enkätundersökning 
riktad till medborgare med funktionsnedsättningar över 18 år. Syftet var att få kunskap om hur 
personer med funktionsnedsättningar upplever att det är att leva i Östersund. 

Enkäten innehöll frågor om bland annat utemiljöer, transporter, bostäder, social delaktighet, 
information samt samhällsstöd och service.  

Enkäten besvarades av 120 personer, varav 73 via pappersenkät/mejl och 47 via webbenkät. 
Av de svarande var 68 kvinnor, 50 män och 2 icke-binära personer. 

Nedan redovisas resultatet av undersökningen kopplat till respektive AFCC-område. För att 
ta del av undersökningen i sin helhet – se ”Delrapport - Enkätundersökning personer 
med funktionsnedsättningar 18+ i Östersunds kommun”. 

Utemiljöer 
En tydlig majoritet av dem som besvarat enkäten uppger att de känner sig trygga i sitt 
närområde och tycker att det är ett område som är trivsamt att leva och bo i (91% 
respektive 95% tycker att det stämmer mycket eller ganska bra).  

Mindre än hälften av de svarande (38%) tycker att det är lätt att ta sig fram på trottoarer och 
gångvägar i sitt närområde under både sommar- och vinterperioden, Närmare hälften (47%) 
tycker att det stämmer endast under barmarksperioden. 13% upplever att det är otillgängligt 
hela året.  

De saker som flest personer med funktionsnedsättningar tycker är angeläget att förbättra kring 
utemiljön i centrala Östersund är Offentliga toaletter, Sittplatser/bänkar och Sandning/snöröjning. 
Flera personer lyfte även fram Nedskräpning, Separerade gång- och cykelvägar, Separerade 
bil- och cykelvägar respektive Belysning. Några önskade också att Stortorget ska göras om 
sett ur ett funktionshinderperspektiv, då rampen ned till torget upplevs som för brant/farlig. 
På en fråga om vad som var mest angeläget att förbättra kring utemiljön i det egna närområdet, 
så svarade flest personer även i detta fall Sandning/snöröjning eller Sittplatser/bänkar.  
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Transporter 
De flesta som besvarat enkäten brukar i första hand förflytta sig genom att gå (73%) eller köra 
egen bil (53%). Det finns även många som åker buss (28%) eller cyklar (22%). Ofta använder 
man en kombination av flera olika transportmetoder.  
Ungefär en tiondel av de svarande (11%) använder busstrafik regelbundet, medan närmare 
hälften (49%) gör det vid enstaka tillfällen. 4 av 10 svarande (40%) uppger att de aldrig åker 
buss.  

De två områden som flest personer tycker behöver förbättras kopplat till busstrafiken är buss-
resornas priser och informationen om bussresor. Några svarande föreslår att det ska vara 
reducerat pris för personer med sjukersättning och arbetslösa.  

När det gäller information om bussresor efterfrågas bland annat bättre skyltning vid buss-
hållplatser samt att informationen via appar behöver förtydligas. Någon uttrycker att det 
är synd att de tryckta turlistorna togs bort och en annan att textinformationen om nästa 
busshållplats på bussarna samt högtalarna behöver förbättras.  

Bland dem som kör bil efterfrågar de flesta förbättringar kopplat till parkeringssituationen.  
Exempel på vad man vill ska förbättras är att det ska finnas fler handikapparkeringar/fler 
parkeringsplatser, att priserna för parkeringsplatser bör vara billigare samt att det bör 
vara enklare att få handikapptillstånd. 

Bostäder 
Av dem som besvarat enkäten bor en dryg tredjedel i bostadsrätt (38%), ytterligare en 
tredjedel i hyresrätt (31%) och närmare en fjärdedel i villa/radhus/småhus (23%). Några 
personer bor i LSS-bostad eller särskilt boende och enstaka personer har egen gård/fastighet.  

En tydlig majoritet av dem som besvarat enkäten (91%) uppger att de enkelt kan ta sig in och 
ut ur sin bostad. För dem som har svårt att ta sig in och ut ur bostaden är det i de flesta fall för 
att de har svårt att gå i trappor och att det saknas en hiss.  

På en fråga om vilka olika former av stöd kopplat till bostaden som de känner till är det 66% 
som känner till möjligheten att få olika hjälpmedel, 56% känner till RUT-tjänster och 53% 
hemtjänst.  

När det gäller olika former av anpassningar och stöd som kommunen erbjuder har 45% av de 
svarande) kunskap om bostadsanpassning och 40% fixartjänster. Många har också angivit att 
de känner till flera av alternativen. Några har valt att inte besvara frågan.  

De två områden som flest personer med funktionsnedsättningar tycker behöver förbättras när 
det gäller bostäder är bostädernas tillgänglighet och priser.  

När det gäller tillgänglighet efterfrågas anpassade lägenheter som är lättillgängliga för 
personer med olika funktionsnedsättningar och att man bör inhämta vilka behov som 
finns hos den som ska bo där redan när man planerar bostäderna. Förslag som lämnas 
är att det bör finnas rymlig hiss som gör det enkelt att ta sig in och ut, automatiserade 
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dörröppnare, inga trösklar, rymliga rum, rymliga duschkabiner, nedsänkta köksskåp med 
utdragbara förvarings-utrymmen och balkong som man kan ta sig ut på.  

Några lyfter fram att det behöver finnas hyresrätter till rimliga priser, både för pensionärer 
och personer som bor i gruppbostad. 

Social gemenskap och delaktighet 
En majoritet av de svarande uppger att de kan delta i de sociala aktiviteter de önskar (77% 
har svarat att det stämmer mycket eller ganska bra). De har då blivit ombedda att bortse 
från situationen under coronapandemin.  

Ungefär hälften av de svarande (49%) uppger det finns lokala mötesplatser där de kan 
träffa andra i närområdet. En dryg tredjedel (34%) tycker inte att det stämmer särskilt bra/ 
alls. Närmare en femtedel (17%) svarar att de inte vet om det finns några sådana 
möteslokaler/anordnas aktiviteter i närområdet.  

43% av de svarande uppger att de aldrig känner sig ofrivilligt ensamma. Övriga uppger att 
de kan göra det i olika hög utsträckning: 13% uppger att de känner sig ofrivilligt ensamma 
någon eller några gånger i månaden, 19% uppger att de känner så någon gång i veckan och 
6% känner så varje dag.  

De tre områden som flest personer vill förbättra är att Förbättra ljudmiljön i möteslokaler/ 
på mötesplatser (för personer med hörselnedsättningar), Erbjuda lokaler som är 
anpassade för personer med elöverkänslighet samt att Informera om de sociala 
aktiviteter som finns. 

Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering) 
En tydlig majoritet av de svarande (85%) upplever att de alltid eller oftast blir bemötta med 
respekt. 9% svarar ibland och 2% svarar att de aldrig blir bemötta med respekt.  

Ungefär hälften av de svarande (52%) tycker att lokal media beskriver personer med funktions-
nedsättningar på ett positivt sätt. En dryg tiondel (14%) tycker inte att personer med funktions-
nedsättningar beskrivs på ett positivt sätt och en tredjedel (33%) har inte någon uppfattning.  

Det område som lyftes av flest personer var att Öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar. 
Exempel på andra områden som tagits upp är att Bemöta alla med respekt samt att Involvera/ 
lyssna på personer med funktionsnedsättningar. 

Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande 
Majoriteten av dem som besvarat enkäten (62%) är pensionärer. I övrigt har de svarande 
många olika former av sysselsättning. 9% är anställda (förvärvsarbetande), 7% är arbets-
sökande och 6% är sjukskrivna/har sjukbidrag. Några är även studerande, är egenföretagare 
eller har Daglig verksamhet.  

Majoriteten av de svarande (70%) är inte engagerad i någon form av frivilligt arbete/frivillig-
verksamhet. 6% av de svarande uppger att de är engagerad i någon form av frivilligt arbete 
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varje vecka och 3% är det flera gånger i veckan. Cirka en tiondel av de svarande (9%) deltar i 
någon form av frivilligt arbete minst en gång i månaden och ytterligare en dryg tiondel (11%) 
gör det några gånger per år.  

På en följdfråga om de som inte är engagerade i frivilligverksamhet i nuläget skulle kunna 
tänka sig att vara det, svarar 17% att de kan tänka sig det.  
Ungefär en femtedel av de svarande (20%) upplever att de har möjlighet att påverka de beslut 
som kommunen fattar. Övriga uppger antingen att de inte tycker att det stämmer särskilt bra/inte 
alls (46%) eller att de inte vet om de kan göra det (33%).  

Flest svarande tycker att man ska ta tillvara personer med funktionsnedsättningar som resurs i 
samhället genom att Förbättra möjligheter till arbete och genom att Involvera/tillfråga 
personer med olika funktionsnedsättningar inom olika områden. 

Information och kommunikation 
Närmare hälften av de svarande (44%) tycker att kommunen erbjuder information på 
ett tillgängligt sätt (dvs. svarar att det stämmer mycket eller ganska bra). En tredjedel 
(31%) upplever inte att informationen är särskilt tillgänglig och ungefär en tredjedel (28%) 
säger att de inte vet om informationen om kommunens verksamheter är tillgänglig, vilket 
kan betyda att det hittills inte varit aktuellt för dem att efterfråga/söka denna typ av 
information.  

En tydlig majoritet av de svarande (80%) har uppgivit att de använder internet. Samtidigt 
är det en dryg femtedel (19%) som uppger att de inte gör det. Det finns också stora 
skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller internetanvändning. Nästan samtliga 
svarande i åldern 18–64 år använder internet, medan andelen sjunker med stigande ålder.  

De som svarat att de inte brukar använda internet fick en följdfråga om orsaken till att de 
inte gör det. De vanligaste orsakerna är att man saknar kunskap, tillgång till utrustning 
eller inte är intresserad av att använda internet. Några kan av hälsoskäl inte använda dator 
på grund av elöverkänslighet eller allvarlig synnedsättning. I flera fall förekom en 
kombination av dessa olika orsaker, t.ex. att man saknar tillgång till utrustning och 
kunskap om hur man använder datorer eller att man saknar tillgång till utrustning och är 
elöverkänslig.  

I enkäten ställdes en fråga om vilka former av stöd för att använda telefoner och datorer 
som de svarande känner till. Det var möjligt att ange flera olika svarsalternativ när man 
svarade på frågan. Av dem som besvarat frågan är det flest personer som känner till 
bibliotekets respektive Region Jämtland-Härjedalens stödfunktioner, t.ex. syncentral, 
hörselpedagogiska enheten eller Hjälpmedelscentralen. Flera känner också till 
funktionshinderorganisationernas stöd eller tar hjälp av sina anhöriga, t. ex. släktingar och 
vänner.  

Det som flest personer lyfte fram som viktigt att förbättra inom området information och 
kommunikation är att Använda flera olika kanaler för information och att Anordna 
utbildningar/stöd i digital teknik. 
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Samhällsstöd och service 
En majoritet av de svarande (72%) tycker att det finns ett tillräcklig serviceutbud i deras 
närområde. En fjärdedel av de svarande tycker inte att det gör det (25% uppger att det inte 
stämmer särskilt bra/inte alls). Övriga har svarat att de inte vet eller inte besvarat frågan alls.  

En majoritet av de svarande (74%) uppger att de utan större problem kan ta sig till service i 
närområdet genom att gå/åka rullstol eller använda kollektivtrafik. En fjärdedel uppger 
samtidigt att de inte har den möjligheten (26% har svarat att det inte stämmer särskilt bra/inte 
stämmer alls).  

En majoritet av de svarande (76%) uppger att de vet var de ska vända sig för att ansöka 
om stöd, vård och omsorg. Samtidigt är det närmare en fjärdedel (23%) som uppger att de 
inte vet var de kan vända sig.  

Drygt hälften av de svarande (58%) uppger att de känner sig mycket eller ganska trygga med 
att få hjälp från kommunen om de behöver det. Närmare en femtedel (18%) känner sig inte 
särskilt trygga med det och cirka en fjärdedel (24%) har svarat ”Vet inte”. 

Enkäten avslutades med en öppen fråga om de svarande hade några förslag på vad Östersunds 
kommun behöver förbättra ur ett funktionshinderperspektiv (t.ex. när det gäller tjänster, miljöer 
eller inflytande/delaktighet). I många fall lyftes likvärdiga saker som tidigare har lyfts under 
respektive delområde, varför svaren har kategoriserats utifrån detta.  

Exempel på delområden där det lämnades förslag är att förbättra kommunens vård och 
omsorg i olika avseenden, förbättra kommunens information, förbättra tillgängligheten 
till utemiljö och allmänna byggnader och att säkerställa att det finns fungerande 
hjälpmedel och stöd för personer med hörselnedsättning. 

6.2.2 Resultat – Enkätundersökning personer med intellektuell 
funktionsnedsättning 18+ 
Under april-maj månad 2021 genomfördes en enkätundersökning riktad till personer med 
intellektuell funktionsnedsättning 18+ som bor i LSS-bostad eller ordinärt boende i Östersunds 
kommun och som har någon insats av Vård- och omsorgsförvaltningen.  

Det utformades en enkät med 13 frågor och bildstöd med hjälp av Vård- och omsorgsförvalt-
ningens stödpedagoger. 3 av frågorna var bakgrundsfrågor (om ålder, kön och bostadsort) och 
därefter ställdes 10 frågor med utgångspunkt från WHO:s åtta AFCC-områden (utemiljöer, 
transporter, bostäder, social gemenskap och delaktighet, respekt och social tillhörighet, 
medborgarinflytande, information och kommunikation och samhällsstöd och service. 

130 av de tillfrågade medborgarna valde att medverka i undersökningen. Av dessa var 63 
kvinnor, 66 män och 1 icke-binär person. 

Nedan redovisas delar av resultatet kopplat till respektive AFCC-område. För att ta del av 
undersökningen i sin helhet – se ”Delrapport – enkätundersökning personer med 
intellektuell funktionsnedsättning 18+ i Östersunds kommun”. 
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Utemiljöer 
Det som flest svarande tycker är viktigt att det finns i närheten av där de bor är gång- och 
cykelbanor, bra sandning/snöröjning, bra belysning och busshållplats. Mellan 60 och 
75% av de svarande tycker att detta är viktigt. Även närhet till parker, bänkar och shopping 
är viktigt för drygt hälften av de svarande. 

Transporter 
En majoritet av de svarande (62%) brukar åka lokalbuss, medan 37% inte brukar göra det.  

Ungefär hälften av de svarande (45%) tycker att det fungerar bra att åka buss och en dryg 
femtedel (22%) tycker att det fungerar OK. Några svarar att det fungerar dåligt (7%) och 
övriga brukar inte åka buss. Några av dem som svarat att det fungerar bra/OK hade på 
föregående fråga sagt att de inte brukar åka buss, vilket tolkas som att de är sällanresenärer. 

Av de kommentarer som lämnats kan man utläsa att några förbättringsområden är brister i 
tillgänglighet i olika avseenden och busschaufförernas bemötande. Några efterfrågar 
säkerhetsbälten på stadsbussarna. 

Bostäder 
En tydlig majoritet av dem som besvarat enkäten (85%) uppger att de känner sig trygga i 
sitt hem och 11% svarar Ibland. 2% har svarat att de inte känner sig trygga hemma. 

Bland dem som svarat Ibland, var det några som kommenterat att det beror på att det ibland 
kan vara fester på helgerna med hög musik, att det att det är väldigt lyhört där man bor, att 
man känner sig otrygg hemma efter att ha blivit förföljd av någon okänd och att man är rädd 
för inbrott. Två av dem som svarat Nej på frågan har kommenterat att det beror på en oro över 
att inte få bo kvar respektive att man tycker det är jobbigt att bo själv (då hen nyligen flyttat 
till egen lägenhet). 

Social gemenskap och delaktighet 
En dryg tiondel av de svarande (13%) säger att de känner sig ensamma. Drygt en tredjedel 
(35%) av de svarande säger att de inte brukar känna sig ensamma. Ungefär hälften (51%) 
säger att de känner sig ensamma ibland. Eftersom enkäten besvarades när det var 
coronarestriktioner, kan det ha påverkat resultatet. 

Några kommentarer från dem som uppgivit att de känner sig ensamma är att man känner så 
för det mesta, att man är ensam för att man inte får ha kontaktperson och hen inte har något 
kompis-umgänge, att man inte är van att bo själv ännu respektive att man saknar sitt jobb 
inom Daglig verksamhet (DV). 

Bland dem som har svarat Ibland så kan orsaken variera, t.ex. att ibland vill man vara ensam 
och ibland inte, att man har ont om kompisar, att man skulle vilja ha ett djur som sällskap, att 
man skulle vilja ha en kompis eller en flickvän, att man saknar att vara i gemensamhets-
utrymmet som innan corona och att man skulle vilja komma ut på flera utflykter på helgerna 
med personalen. 



 

Bakgrundsrapport till Strategi för ett Östersund för alla (Age-friendly cities and communities) 52 (77) 

En majoritet av de svarande (64%) säger att det alltid brukar finnas någon som kan följa med 
dem på aktiviteter. Ungefär en tredjedel (30%) svarar att någon brukar kunna följa med dem 
till aktiviteter ibland. 2% säger att det aldrig är någon som kan följa med dem på aktiviteter. 
Ytterligare 2 personer säger att de brukar ta sig till aktiviteter själva. 

Respekt och social tillhörighet  
En tydlig majoritet av de svarande (83%) upplever att människor är snälla mot dem när de är 
utanför hemmet/ute i samhället. 13% svarar ibland och 2% svarar att människor inte är snälla 
mot dem.  

Bland dem som svarat att andra människor brukar vara snälla ibland kommenterade några att 
det var pga. att kollegorna på jobbet retas, att man hamnade i fel umgänge ibland och att det 
variera väldigt mycket hur man blir bemött.  

Medborgarinflytande 
I enkäten ställdes en öppen fråga om vad man skulle vilja vara med och bestämma om i 
Östersund. De flesta besvarade inte frågan eller svarade Vet inte. Det framstår som att många 
svarande upplevde att frågan var svår att förstå, vilket även några i personalen lyft fram. 

Bland dem som ändå besvarat frågan är det förbättringar kring Tillgängligare/tryggare 
utemiljöer och allmänna platser respektive Mer social gemenskap och aktiviteter som 
efterfrågas av flest personer. 

Information och kommunikation 
En tydlig majoritet av de svarande (85%) uppger att de får information genom personalen på 
LSS-bostaden. Cirka 4 av 10 svarande får även information om vad som är aktuellt via 
mobil-telefonen (45%), tidningen (42%), anhöriga (41%), kompisar (40%) och anslagstavla 
(38%).  

Andra viktiga informationskällor för flera svarande är datorn (32%) respektive god 
man/förvaltare (24%) 

Samhällsstöd och service 
En majoritet av de svarande (58%) uppger att de vet var de kan få information om exempelvis 
öppettider eller telefonnummer till olika typer av service eller myndigheter.  

En dryg tiondel (15%) svarar att de vet det ibland medan närmare en femtedel (17%) svarat 
Nej på frågan. I några fall har personalen svarat att det inte är aktuellt för personen att kunna 
ta reda på dessa uppgifter.  

När det gäller dem som svarat Ja (dvs. att de vet var de kan få hjälp om de inte kan fråga 
personalen), uppger de flesta att de söker uppgifter via datorn (googlar eller söker på specifika 
sidor) eller frågar någon anhörig. Några svarar också att de alltid får hjälp av just personalen 
om de behöver veta något.  
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6.2.3 Resultat – Färdtjänstundersökning medborgare 18–64 år 
Under februari-april månad 2021 tillfrågades 280 medborgare i åldern 18–64 år i Östersunds  
kommun om de ville delta i en telefonintervju eller enkätundersökning om hur de upplever 
att använda färdtjänst. De olika undersökningarna omfattade frågor om beställning, 
punktlighet, bemötande, trygghet, tillgänglighet samt priser för färdtjänst. 65 av de 
tillfrågade medborgarna valde att medverka i någon av undersökningarna. 

Nedan redovisas delar av resultatet kopplat till respektive frågeområde. För att ta del av 
undersökningen i sin helhet – se ”Delrapport – Undersökning med färdtjänstanvändare 
18–64 år i Östersunds kommun”. 

Beställning av färdtjänst 
90 % av de svarande tycker att det är mycket eller ganska enkelt att beställa färdtjänst (55% 
= mycket enkelt och 35% =ganska enkelt). Exempel på synpunkter som lämnades var att det 
är oflexibelt eftersom man måste beställa sin resa i mycket god tid, vilket gör det svårt 
med spontanutflykter, och att man vill kunna boka sin resa via appar eller internet istället 
för att behöva ringa in sin beställning, vilket även skulle medföra att man kan beställa/ 
avbeställa resor på kvällstid. Någon lyfter att man bör få åka färdtjänst även utanför 
kommunen (istället för att det ska vara riksfärdtjänst) och att man ska få ta med sig andra 
hjälpmedel än rullstol. 

Punktlighet 
90% av de svarande säger att färdtjänsten alltid eller oftast kommer i tid till den beställda 
platsen (12% = alltid och 78%=oftast). De som lämnat synpunkter tycker att transporten 
borde komma oftare på utsatt tid eller att man bör bli kontaktad om transporten är försenad, 
så att man vet hur länge man behöver vänta. 

Bemötande 
97% av de svarande tycker att chaufförerna alltid eller oftast är trevliga och hjälpsamma (42% 
= alltid och 55% = oftast). Några synpunkter som lämnades var att vissa chaufförer skulle 
behöva vara mer medmänskliga och vänliga och komma ut ur bilen och möta dem. Om 
chauffören inte har svenska som modersmål kan det ibland även bli vissa kommunikations-
problem. En svarande föreslog att chaufförerna ska få mer utbildning i ledsagning och att 
hantera hjälpmedel. 

Trygghet 
Nästan samtliga svarande (98%) upplever färdtjänstresorna som mycket eller ganska trygga 
(44% = mycket trygga, 54% = ganska trygga), men det finns ändå en del att förbättra för att 
öka tryggheten ytterligare. Exempel på synpunkter som lämnats är att bilbältet ofta handlar 
fel/att man inte känner sig riktigt fastspänd med säkerhetsbältet. Några upplever att 
chaufförerna är stressade, kör för fort/ryckigt och att de inte ska hålla på med telefonen 
medan de kör.  
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Tillgänglighet 
42% av de svarande tycker att färdtjänstbilarna är mycket bekväma och tillgängliga och 49% 
att de är ganska bekväma och tillgängliga att åka i. Exempel på synpunkter som lämnats är att 
vissa färdtjänstbussar är svåra att kliva in i p.g.a. för höga och smala trappsteg. Några 
säger också att det är trångt i vissa taxibilar och att de är för små för elrullstolar. I vissa 
fall är det trångt för större rullstolar som spänns fast och då känns varje gupp/farthinder 
väldigt väl och man kan uppleva att det studsar, vilket är obehagligt. 

Priser 
87% av de svarande tycker att priserna är mycket eller ganska rimliga (27% = mycket 
rimliga, 60% ganska rimliga). Några tycker dock att priserna är ganska orimliga. Synpunkter 
som lämnats är bland annat att det är för hög startavgift, att det bör införas en maxtaxa och 
att månadsavgiften är för hög om man är sällananvändare. En svarande tyckte också att det 
finns en orättvisa i att hen behöver betala transporten för sitt barn när hen lämnar/hämtar sitt 
barn på skolan, eftersom den ordinarie kollektivtrafiken inte fungerar för dem.  

6.2.4 Resultat – medborgardialog personer med synnedsättningar 18+ 
I oktober 2021 genomfördes en medborgardialog riktad till personer med synnedsättningar 
18+ . Inför medborgardialogen skickades det ut ett särskilt inbjudningsbrev till SRF:s 
medlemmar där det även framgick vilka frågeområden som skulle diskuteras vid dialogen. 
Information om dialogen spreds även via Jämtlands taltidning för att göra det möjligt även för 
personer med synnedsättningar som inte är medlemmar i SRF Östersund att kunna medverka. 
19 medborgare (varav 2 medföljande ledsagare) medverkade vid dialogen. 

Nedan redovisas delar av resultatet kopplat till respektive AFCC-område. För att ta del av 
undersökningen i sin helhet – se ”Sammanställning – resultat medborgardialog personer 
med synnedsättning 18+”. 

Utemiljöer 
Viktiga förbättringsområden kopplat till utemiljöer för personer med synnedsättningar är 
bland annat sandning/snöröjning, belysning, fler kontrastmarkeringar och att förbättra 
ljudet vid övergångsställen. Deltagarna lyfte även att det finns en otydlighet kring vilken 
sida man ska gå på när det gäller gång- och cykelbanor (det är utformat på olika sätt på olika 
platser). 

Busstrafik 
Viktiga förbättringsområden när det gäller busstrafiken är informationen om busstrafik, 
utrop av busshållplatser på Länstrafikens bussar och att underlätta på- och avstigning 
på bussarna. Det är svårt för många att åka buss utan ledsagare. 

Bostäder 
Det är viktigt att det finns hushållsutrustning anpassad för personer med synnedsättning 
och att det finns tillgängliga bostäder (inga trappor alternativt hiss, punktskrift i hissen, 
kontrastfärger) och bra belysning. Behoven bör beaktas redan vid bostadsbyggandet.  
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Social gemenskap 
Ett viktigt förbättringsområde kopplat till social gemenskap är att underlätta tillgången till 
ledsagning och färdtjänst (det är viktigt för att personer med synnedsättning ska kunna 
delta i sociala aktiviteter). 

Icke-diskriminering och medborgarinflytande 
Det är viktigt att motverka digital diskriminering (kan inte utgå från att alla har en dator eller 
har en smartphone). Andra förbättringsområden när det gäller att motverka diskriminering och 
stärka medborgarinflytande är att lyssna in vad medborgare/föreningar tycker i högre 
utsträckning, förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att 
engagera sig politiskt samt att inhämta synpunkter från personer med synnedsättningar 
vid utformning av nya tjänster och digitala lösningar. 

Samhällsstöd och service 
Deltagarna hade olika erfarenheter när det gäller olika former av samhällsstöd och service. De 
som har anhöriga som kan följa med dem tycker att det mesta fungerar bra, men om man vill 
vara ute på egen hand möter personer med synnedsättningar olika hinder i samhället.  

Några av deltagarna lyfter fram betydelsen av tillgång till ledsagning och färdtjänst för att ta 
sig ut och runt. Man gav även exempel på nya problem som uppstått kopplat till minskad 
användning av kontanter och utveckling av digitala lösningar. Ett exempel är de skärmar där 
man ska anmäla sig hos Folktandvården och hälsocentraler. Det är omöjligt för en person med 
synnedsättning att kunna hantera dessa på egen hand, eftersom skärmarna är helt släta. 

6.2.5 Resultat – fokusgruppsintervjuer personer med rörelsenedsättningar 18+ 
Under november-december 2021 genomfördes fokusgruppsintervjuer med fyra olika funktions-
hinderorganisationer: Parkinsonförbundet Jämtland-Härjedalen, Reumatikerföreningen Östersund, 
Personskadeförbundet RTP Jämtland-Härjedalen samt Stroke-föreningen Jämtland Härjedalen. 

Inför fokusgruppsintervjuerna kontaktades respektive organisation med en förfrågan om de ville 
delta i en gruppintervju. De frågeställningar som var aktuella bifogades så att de som valde att 
delta skulle kunna förbereda sig inför intervjun.  

Vid intervjun med Parkinsonförbundet deltog 3 representanter, Reumatikerföreningen hade 4 
representanter, Personskadeförbundet RTP 4 representanter samt Strokeföreningen 7 representanter. 
Nedan redovisas delar av resultatet från undersökningen kopplat till respektive frågeområde. För 
att ta del av undersökningen i sin helhet – se ”Sammanställning - resultat fokusgruppsintervju 
personer med olika fysiska funktionsnedsättningar 18+”. 

Utemiljöer 
Viktiga förbättringsområden kopplat till utemiljöer för personer med rörelsenedsättningar är 
förbättra sandning/snöröjning, fler sittplatser/bänkar, förbättra tillgängligheten i utemiljöer, 
se över belysningen samt att tillgänglighetsanpassa entréer till affärer och restauranger.  
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Transporter (busstrafik och biltrafik) 
Viktiga förbättringsområden kopplat till busstrafik för personer med rörelsenedsättningar är 
bland annat att personer med rullatorer bör få kliva på i mitten av bussen, utbilda buss-
chaufförerna i bemötande, se över priserna för bussresor, underlätta på- och avstigning 
på bussarna (det ska vara lågbyggda bussar som kan sänkas ned) samt att säkerställa att den 
nya busstationen blir tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning. 

När det gäller biltrafik så lyfter man bland annat att det behövs fler parkeringsplatser (både 
fler handikapparkeringar och vanliga parkeringsplatser). Om man vill begränsa biltrafiken in till 
stan vill man att personer med funktionsnedsättningar ska vara prioriterade att få använda de 
parkeringsplatser som finns. Genom att införa ett ”shuttle-buss-system” som många andra 
städer har, skulle man kunna ha större parkeringsplatser utanför stan där personer utan 
funktionsnedsättningar kan parkera och ta bussen in till stan. Man vill även förenkla 
betalningen i parkeringsautomater, det är i nuläget alldeles för många krångliga app-system. 

Bostäder 
Det viktigaste förbättringsområdet som lyfts fram kopplat till bostäder är att säkerställa 
och bygga tillgängliga bostäder. Det omfattar allt från tillgängliga entréer även när 
man använder olika hjälpmedel, att det finns hiss och att det är möjligt att ta sig runt 
i bostaden med både rullator och rullstol.  

Övriga förslag till förbättringar är att informera om möjligheterna till bostadsanpassning 
och informera om möjligheterna att söka bostadstillägg. 

Social gemenskap och delaktighet 
Några förbättringsområden som är viktiga för personer med rörelsenedsättningar när det 
gäller social gemenskap är att informera mer om tillgängligheten i olika lokaler (så att 
personer med rörelsenedsättningar vet om det går att ta sig in i lokalen), informera om att 
kommunens mötesplatser är öppna för alla (även för personer med funktionsnedsättning), 
erbjuda större lokaler för föreningar att hyra och att tillgänglighetsanpassa lokaler för 
sociala aktiviteter (såsom Boulehallen och Sporthallen).  

Icke-diskriminering och medborgarinflytande 
Ingen av deltagarna i de olika föreningarna hade någon personlig erfarenhet av att ha blivit 
diskriminerad pga. sin funktionsnedsättning, men man lyfte ändå fram följande förbättrings-
förslag för att motverka diskriminering: informera allmänheten och skolelever om olika 
funktionsnedsättningar (för att skapa en större förståelse för människors olika förutsättningar), 
skapa tillgängliga miljöer för alla, motverka digital diskriminering och skapa 
förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att få arbeta. 

När det gäller frågan hur kommunen kan förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande 
föreslås bland annat att informera om olika former av medborgarinflytande, utveckla 
medborgarnas möjligheter till inflytande och att stärka möjligheten att påverka olika 
frågor i ett tidigt skede (istället för att endast informera målgruppen i slutet av en 
utvecklingsprocess). 
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Samhällsstöd och service 
Avseende område samhällsstöd och service lämnades ganska blandade förslag till förbättringar, 
sett ur ett funktionshinderperspektiv.  

Direkt kopplat till kommunal verksamhet så lyftes exempelvis att se över personalkontinuiteten 
i hemtjänsten, erbjuda någon alternativ boendeform mellan ordinärt boende och särskilt 
boende, skapa särskilt boende för personer med Parkinsons sjukdom och att tillåta anhöriga 
att få vara ledsagare till sina närstående samt att förbättra servicen hos Kundcenter.  
När det gäller samhällsstöd i ett bredare perspektiv lyfte man betydelsen av att all form av 
samhällsservice (affärer, apotek, banker etc.) har tillgängliga lokaler. Man lyfte också vikten av 
att motverka digitaliseringens negativa effekter genom att alltid erbjuda ett annat alternativ än 
en digital lösning. 

6.2.6 Resultat – fokusgruppsintervjuer personer med psykisk 
ohälsa/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 18+  
I oktober 2021 genomfördes två fokusgruppsintervjuer riktade till personer med psykisk 
ohälsa/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 18+. Inför fokusgruppsintervjuerna rekryterades 
deltagare via Brukarrådet för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt Sektor 
funktionshinders enhetschefer för verksamheten Boendestöd, Vård- och omsorgsförvaltningen. 

Det skickades med ett inbjudningsbrev där det framgick vilka frågeområden som skulle 
diskuteras vid dialogen. De som ville delta fick anmäla sig direkt till projektledaren för Projekt 
åldrandevänlig kommun. Fem medborgare deltog på plats vid dialogerna och en medborgare 
skickade svar via e-post.  

Vid dialogen diskuterades samtliga åtta AFCC-områden. Nedan redovisas delar av resultatet 
från undersökningen kopplat till respektive frågeområde. För att ta del av undersökningen i 
sin helhet – se ”Sammanställning - resultat fokusgruppsintervju personer med 
psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 18+”. 

Utemiljöer 
Flera av deltagarna vid fokusgruppsintervjuerna lyfte att det generellt sett är jobbigt med för 
mycket syn- och ljudintryck för personer som har ADHD och/eller autism-asperger. Men de 
betonar samtidigt att alla individer är olika, vilket gör att det kan ta sig olika uttryck hos olika 
personer. Flera deltagare sa att de helst undviker att vara i stadsmiljö och att det tar mycket 
energi att gå på stan och vara inne i affärer.  

Förslag på förbättringar som lyfts upp för att underlätta för personer med psykisk/neuro-
psykiatrisk funktionsnedsättning är att utforma/bevara grönområden, utforma tydligare 
skyltning samt att se över Stortorget och innerstadsmiljön. 

Transporter (busstrafik, biltrafik och färdtjänst) 
Deltagarna åker buss i olika hög utsträckning. Några av deltagarna lyfte att de inte klarar av 
att åka buss då det tar för mycket energi, vilket i sin tur tar kraft från de saker man egentligen 
vill göra. Dessa personer föredrar att åka bil eller färdtjänst. De som åker buss säger att det 
innebär väldigt många intryck och man försöker därför hitta olika strategier för att klara av 
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bussresan. Ett förbättringsområde som lyfts upp är att förbättra informationen om 
busstrafik, eftersom man inte tycker den är tydlig/tillgänglig.  

Angående biltrafiken så efterfrågas bättre information om lediga parkeringsplatser och att 
erbjuda alternativ till parkerings-apparna. När det gäller färdtjänst efterfrågas möjlighet 
att få resa ensam i ett fordon och att villkoren för färdtjänst och riksfärdtjänst ska vara 
lika i hela länet. 

Bostäder 
Deltagarna lyfte olika saker kopplat till bostäder, eftersom man hade mycket olika boende-
situationer. Några förbättringsområden som lyftes fram är att bygga LSS-bostäder även 
utanför centrala Östersund, att personer med likvärdiga behov/diagnoser ska få bo på 
samma LSS-bostad samt att informera om boendeförändringar i god tid. 

Social gemenskap och delaktighet 
Deltagarna uttryckte olika behov när det gäller social gemenskap.  

Några föreslår att det ska finnas ett s.k. Fontänhus12 i Östersund, där medborgare med 
stöd av personal själva får utforma verksamhetens innehåll och arbetsträna, några önskar 
att kommunen ska informera mer om de befintliga mötesplatser och aktiviteter som 
finns (det allmänna utbudet) och några tycker att kommunen ska informera om vilka 
lokaler som finns tillgängliga och vilket stöd man kan få för att starta en förening 
eller ordna egna aktiviteter. Några deltagare lyfte också betydelsen av att det finns 
mötesplatser utan krav på prestation, där man bara får vara med i en gemenskap. 

Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering) 
Flera av deltagarna hade dålig erfarenhet av bemötande inom både skola och socialtjänst. 
Några lämnar exempel på situationer där man inte blivit lyssnad på och där personalen (i 
någon slags välmening) inte har velat lyfta den problematik som funnits, vilket medfört att 
man inte fått rätt stöd.  

Förslag till förbättringsområden kopplat till respekt och social tillhörighet är bland annat att 
lyssna på medborgaren/ta tillvara på den kompetens som finns samt att utbilda 
kommunens personal mer om olika funktionsnedsättningar.  

Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande 
Flera av deltagarna lyfte att de nuvarande formerna av medborgarinflytande inte alltid 
fungerar eller är lämpliga för personer med psykiska/neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar.  

Exempelvis vill man ha ett ökat reellt inflytande, bli involverad tidigare i beslutsprocessen 
och få anpassad information att ta ställning till. Några föreslår även att det vore bra att 
kunna få lämna muntliga medborgarförslag, då det kan vara svårt för många i den aktuella 
målgruppen att formulera ett skriftlig förslag.  

 
12 Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till 

återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar 
frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en 
gemenskap och stärka sin självkänsla. För mer info, se www.sverigesfontanhus.se 

https://www.sverigesfontanhus.se/
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När det gäller arbete/sysselsättning så föreslår några deltagare att man ska använda 
kompetensen hos medborgarna för att informera/utbilda om NPF/psykisk funktions-
nedsättning. En medborgare lyfter också att man borde prova Fontänhus som ny 
sysselsättningsform.  

Information och kommunikation 
Några av deltagarna lyfte att de tycker att informationen på kommunens hemsida är 
otydlig/otillgänglig i olika avseenden. Några upplever också att Kundcenter bara kopplar 
dem vidare, utan att de kommer till en funktion med rätt kompetens. 

Förslag till förbättringar är bland annat att se över informationen på kommunens hemsida 
med stöd av personer med olika funktionsnedsättningar samt att förbättra hanteringen 
hos Kundcenter. Några önskar även mer information om vilka olika stödinsatser och 
ersättningar som finns. 

Samhällsstöd och service 
Flera av deltagarna sa att de undviker att gå i affärer, banker m.m. eftersom det kräver för 
mycket energi. Om man måste göra det, så planerar man det i förväg.  

När det gäller de kommunala insatserna är några mycket nöjda med insatsen boendestöd, 
men uttryckte en oro för att boendestödjarna har fått allt mer att göra/är stressade. Man vill 
även att kommunen ska bli bättre på att informera om vilka stödinsatser som finns. 
Några deltagare skulle vilja ha tillgång till servicetjänster när man inte klarar att 
hantera vardagliga sysslor som tvätt och städning.  

Några lyfter även fram betydelsen av kontinuitet – både när det gäller personal och 
beslut om insatser. En deltagare förklarade att deras funktionsnedsättningar inte går att öva 
bort. Livet fungerar bättre när man får rätt stöd, men ofta tar man bort stödet när det upplevs 
som att det börjar fungera bättre (eftersom intentionen med insatsen boendestöd är att den 
ska avslutas när personen fungerar bättre). Det kan få stora konsekvenser för den som 
drabbas. Deltagaren gjorde en liknelse med att det skulle vara som att säga till en hörsel-
skadad person att ”nu hör du ju så bra så nu behöver du inte längre din hörapparat”. Stödet 
behöver finnas fortlöpande för att medborgaren ska ha en fungerande vardag.  

6.2.7 Resultat – fokusgruppsintervju personer med intellektuell 
funktionsnedsättning 18+ 
I november 2021 genomfördes en fokusgruppsintervju riktad till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning 18+. Inför gruppintervjun rekryterades deltagare med hjälp av enhets-
chefer inom Sektor funktionshinder, Vård- och omsorgsförvaltningen.  

Det utformades ett särskilt informationsbrev till enhetschefer/personal på LSS-bostad med 
information om fokusgruppsintervjuernas syfte och upplägg samt vilket uppdrag enhetschefer 
hade kopplat till undersökningen. En specialpedagog inom Sektor funktionshinder utformade 
även en riktad inbjudan till målgruppen som enhetschefer/personal kunde förmedla. Deltagarna 
fick anmäla sig direkt till projektledaren för Projekt åldrandevänlig kommun. Fem medborgare 
(varav tre kvinnor och två män) samt en politiker medverkade vid dialogen. 
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Vid dialogen diskuterades tre utvalda frågeområden: Medborgardialoger, Social gemenskap och 
Information och kommunikation. 

Nedan redovisas delar av resultatet från undersökningen kopplat till respektive frågeområde. 
För att ta del av undersökningen i sin helhet – se ”Sammanställning – resultat fokusgrupps-
intervju personer med intellektuell funktionsnedsättning 18+”. 

Medborgarinflytande 
Deltagarna tillfrågades om vilka av AFCC-områdena som de skulle vilja vara med och påverka.  
Tre av fem deltagare skulle vilja vara med och påverka området ”Respekt och social tillhörighet”, 
Två av fem deltagare vill påverka hur ”Transporter” respektive ”Social gemenskap/sociala 
aktiviteter” fungerar, en deltagare vardera vill påverka område ”Bostäder” respektive 
”Sysselsättning och medborgarinflytande”. 

Några deltagare lyfter att de skulle vilja att både äldre och personer med olika funktions-
nedsättningar borde få gå tillgänglighetsvandringar genom centrala stan så att man får 
visa vad det är som inte fungerar bra. Ibland upplever de att människor inte ser dem, men 
de vill också ha ett värde och bli tillfrågade om vad de tycker/få vara med och påverka.  

I anslutning till tillgänglighetsdiskussionen så lyfte deltagarna även att det behöver vara 
bättre tillgänglighet. Det är många som snubblar på vägar och vid trottoarer. Stortorget har 
höga trottoarer, vilket gör att man kan ramla. Det behöver finnas fler trappräcken och 
bättre sandning på vintern. Flera deltagare vill att det ska finnas fler övergångsställen. 
Man skulle också vilja att det var tydligare uppmärkt var det finns toaletter och framför 
allt gratis toaletter. 

Kopplat till transporter så lyfter några deltagare att busschaufförerna inte alltid har ett 
bra bemötande. De upplevs vara stressade och väntar inte alltid så att äldre hinner sätta 
sig. 

När det gäller Samhällsstöd och service tycker man att polisen borde vara mer involverad och 
skulle vilja att all räddningspersonal kom och berättade om sitt arbete och vad man ska tänka 
på, t.ex. hur man kan skydda sig mot ”hackning” – en riktad föreläsning med SOS-tema till 
dem som har LSS-insatser.  

Social gemenskap och sociala aktiviteter  
Deltagarna tillfrågades både om vilka sociala aktiviteter de skulle vilja att det fanns mer av 
på det egna LSS-boendet och i Östersunds kommun i stort. 

Inom Sektor funktionshinder finns två fritidssamordnare som brukar ordna många olika 
aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Många aktiviteter har varit vilande under 
coronapandemin, men kan förhoppningsvis dra igång igen under 2022. Deltagarna är olika 
nöjda med hur mycket aktiviteter som anordnas på det egna boendet. 

En deltagare skulle vilja att man återupptar ett ”kompisprojekt” som fanns för flera år 
sedan. Då kunde man få bjuda med sig någon på bio och få sällskap. Tycker att man ska få 
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komma igång och få hjälp nu när man varit ensamma längre. Det finns de som är rädda för 
att ta kontakt med nya människor, man vågar inte. Det finns många som inte har några 
kompisar. Corona har också gjort att man inte vill träffa någon.  

När det gäller generella aktiviteter i Östersunds kommun så lämnas det en rad olika förslag 
så som Skaparverkstad med tillhörande vernissage, Teater Barda och yoga-klasser anpassade 
för dem med LSS-insatser. Man lyfter även fram RUT-peppen13 och att det som ordnas där 
borde synas lite mer.  

Information och kommunikation 
Samtliga deltagare säger att de brukar gå in på kommunens hemsida ibland, men inte så ofta. 
Flera deltagare säger att orsaken till att man inte är inne på hemsidan är att det är svårt att hitta 
och svårt att förstå det som står där. Informationen skulle behöva vara mycket mer lättläst 
för att man ska förstå. Även om man inte har dyslexi så kan det vara jobbigt med för mycket 
text, det är en del av diagnosen. Det är viktigt att det inte är för mycket text och att den är 
enkelt skriven. 

7. Avstämning planeringsdirektiv 
Det har inte tagits fram något planeringsdirektiv, eftersom bakgrundsrapport och strategidokument 
utformas inom ramen för Projekt åldrandevänlig kommun. 

Projektet ska enligt projektplanen resultera i en flerårig handlingsplan för hur Östersund ska bli 
en mer åldrandevänlig kommun, vilket är i linje med kommunens åtagande mot WHO.  

Eftersom kommunens styrmodell är under förändring så har det under projekttiden förts en 
fortlöpande dialog med Område Strategi och styrning om formen för styrdokument. Dialogen 
har resulterat i att det först ska tas fram ett strategidokument som den fleråriga handlingsplanen 
därefter kopplas till.  

 
13 ”RUT-peppen” är ett projekt där man kopplar samman fysisk aktivitet, hälsa och motorsport. RUT står för rörelse, glädje och 

gemenskap. Projektet drivs i samverkan mellan kommunen och Mittuniversitetet. Genom RUT-peppen får alla inom LSS vara 
med i det vanliga föreningslivet. 
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8. Slutsatser 
Bakgrundsrapporten till ”Strategi för ett Östersund för alla” bygger i hög utsträckning på de 
resultat som framkommit i det stora antalet medborgarundersökningar som gjorts i 
nulägesanalysen. 

Inom ramen för Projekt åldrandevänlig kommun har drygt 1 600 medborgare (äldre över 65 år 
och personer med olika funktionsnedsättningar över 18 år) i Östersunds kommun bidragit med 
att beskriva sina behov och lämna synpunkter på de olika AFCC-områdena. Deltagarna har 
olika bakgrund vad gäller kön, funktionsnedsättningar, ålder och socioekonomisk situation 
vilket bedöms ha bidragit till att få en god bild av befintliga behov och erfarenheter. 

Syftet med nulägesanalysen har varit att identifiera vilka utvecklingsområden som de berörda 
målgrupperna tycker är särskilt viktiga att kommunen förbättrar för att möjliggöra ett aktivt 
och hälsosamt liv och åldrande.  

Projektgruppen har sammanställt vad som framkommit i olika undersökningar i två översikter – 
se Bilaga 2: Översikt – Resultat medborgarundersökningar 65+ och Bilaga 3: Översikt – 
Resultat medborgarundersökningar personer med funktionsnedsättningar 18+.  

Översikterna visar att det i flera fall är samma eller liknande förbättringsområden som lyfts upp 
i olika undersökningar, vilket styrker deras betydelse ur ett medborgarperspektiv. Exempel på 
sådana utvecklingsområden är: 

Utemiljöer: att t.ex. förbättra tillgänglighet/framkomlighet ur olika aspekter och skapa trygghet 
genom bättre belysning och minskad nedskräpning 

Transporter: att förbättra både fysisk tillgänglighet och tillgång till information kopplat till 
bussresande och färdtjänst samt att öka parkeringsplatser i centrala stan och förenkla hanteringen 
av parkeringsautomater 

Social gemenskap: att förbättra informationen om de mötesplatser och aktiviteter som finns, att 
tillgänglighetsanpassa lokaler ur olika funktionshinderperspektiv samt tillhandahålla lokaler där 
föreningar själva kan anordna aktiviteter  

Diskriminering: att det förekommer en digital diskriminering där grupper utestängs för att de 
inte vill eller kan använda digital teknik, att otillgängliga miljöer i sig är diskriminerande samt 
att berörda målgrupper inte tillfrågas/involveras inför beslut som berör dem.  

Relaterat till digital diskriminering kan man även koppla kommunens egen Information/ 
kommunikation – där de berörda målgrupperna vill att kommunen använder fler kanaler för 
information än bara hemsida och sociala medier. Flera av de tillfrågade grupperna upplever även 
att informationen på kommunens hemsida är otillgänglig - både när det gäller att hitta information 
och ur klarspråksperspektiv. 

Ytterligare ett förbättringsområde som är centralt ur AFCC-synpunkt är att öka möjligheterna 
till reellt medborgarinflytande. Ett av kommunens åtagande kopplat till WHO:s nätverk är just 
att utveckla formerna för medborgarmedverkan/inflytande. De aktuella målgrupperna upplever i 
nuläget att de har små möjligheter att kunna påverka kommunens beslut, både som enskilda 
medborgare och via föreningslivet. Vissa grupper upplever att de aldrig tillfrågas, vilket gör att 
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de känner att de inte har något värde. Många vet heller inte hur de kan påverka och efterfrågar 
mer information om det. 

När det gäller område Samhällsstöd och service lyfts det i olika undersökningar upp en rad 
samhällsfunktioner utanför kommunen som man upplever brister med i olika avseenden, 
exempelvis sjukvård, postservice, banker och olika fastighetsägare.  

Exempel på förbättringsområden kopplat till de kommunala insatserna är bland annat att förbättra 
personalkontinuiteten inom hemtjänsten. De som har insatsen upplever att det är för många olika 
personer som kommer hem till dem, vilket skapar otrygghet. Ytterligare ett förbättringsområde är 
att det förekommer stora språkbrister hos personalen, vilket gör det svårt att kommunicera och 
bidrar till missförstånd. Inom funktionshinderområdet upplever några grupper att personalen inte 
alltid lyssnar på dem och att personalen saknar kompetens om olika funktionsnedsättningar.  

Mot bakgrund av att äldre 65+ och personer med funktionsnedsättningar 18+ omfattar medborgare 
med många olika behov samt baserat på de resultat som framkommit i de genomförda medborgar-
undersökningarna är bedömningen att strategin bör omfatta följande sju AFCC-områden/-
fokusområden: 

1. Utemiljöer 
2. Transporter 
3. Bostäder 
4. Social gemenskap och delaktighet 
5. Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering) 
6. Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande 
7. Information och kommunikation 

Stor tonvikt kommer i strategin att läggas på områdena Utemiljöer och Transporter då de 
lyfts fram som särskilt viktiga områden för att bli en åldrandevänlig kommun.  

När det gäller område Samhällsstöd och service kommer de resultat som berör externa aktörer 
att förmedlas till dem. De synpunkter som rör kommunens vård och omsorg kommer att 
beaktas när det under kommande år utformas ”Riktlinje för äldreomsorg” respektive ”Riktlinje 
för funktionshinderomsorg” och deras tillhörande strategier. 

En central del i det fortsatta AFCC-arbetet är att göra medborgarna delaktiga i det fortlöpande 
utvecklingsarbete, så att de lösningar som utformas utgår från målgruppernas faktiska behov.  

Kommunen behöver under den kommande mandatperioden arbeta brett för att möjliggöra ett 
aktivt och hälsosamt åldrande med ökat inflytande. Kommunen kommer inom vissa områden 
att behöva samverka både internt och med externa aktörer för att uppnå ett bra resultat.  

Att stärka tillgänglighet och mobilitet så att de berörda målgrupperna kan delta mer aktivt i 
samhällslivet kan även få positiva effekter för det lokala näringslivet. 
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8.1. Utemiljöer  
Fokusområde ”Utemiljöer” omfattar bland annat tillgängliga parker och naturområden, 
trottoarer, övergångsställen, offentliga byggnader och toaletter. Ur trygghetssynpunkt är 
t.ex. belysning och separerade gång- och cykelvägar eller gång- och bilvägar viktiga 
faktorer. 

Utemiljöns utformning har stor betydelse för medborgarnas självständighet och förutsättningar 
att kunna delta och vistas i offentliga rum och grönområden. Bra utemiljöer ökar också 
förutsättningen för fysisk aktivitet, vilket främjar hälsan. Det finns flera faktorer som gör 
utemiljöer, gröna ytor och vattennära miljöer åldrandevänliga, såsom närhet, tillgänglighet och 
trygghet. Äldre och personer med funktionsnedsättning bör involveras i ett tidigt skede när det 
gäller planering av utemiljöer för att säkerställa deras behov, då det ökar sannolikheten att det 
blir ”rätt från början” och man inte behöver göra justeringar eller speciallösningar i efterhand. 

De undersökningar som genomförts med äldre och personer med olika funktionsnedsättningar 
visar att den fysiska tillgänglighet och tryggheten i utemiljöer behöver förbättras i hela 
kommunen ur ett tillgänglighetsperspektiv, exempelvis när det gäller sandning/snöröjning av 
gator, vägar och gång- och cykelvägar samt tillgång till grönområden. Fler sittplatser-
/bänkar och tillgängliga offentliga toaletter behöver placeras ut på lämpliga platser i olika 
delar av kommunen för att möjliggöra för äldre och personer med funktionsnedsättning att ta 
sig ut och runt i olika områden. 

Ur trygghetssynpunkt behöver det göras en översyn av kommunens gång- och cykelbanor, 
så att samma regelverk följs överallt. För att öka känslan av trygghet behöver det även vidtas 
åtgärder för att förbättra belysningen, röja buskage och skogsområden från sly och 
växtlighet och minska nedskräpning/klotter. Personer med intellektuella funktions-
nedsättningar vill att det ska finnas fler övergångsställen, för att det ska kännas tryggare att 
korsa vägar. 

Personer med synnedsättningar lyfter även fram behovet av fler kontrastmarkeringar, att 
ljudet vid vissa övergångsställen behöver förbättras samt att placeringen av gatupratare 
behöver ses över (så att alla följer gällande riktlinjer).  

Personer med rörelsenedsättningar lyfter att entréer till exempelvis affärer och restauranger 
i centrala stan behöver tillgänglighetsanpassas, då nuvarande lösningar ibland gör det svårt 
för dem att ta sig in/fram. 

Både äldre och personer med olika funktionsnedsättningar har framfört önskemål/förslag om 
att Stortorget behöver ses över ur både trivsel- och tillgänglighetssynpunkt. 

Kopplat till biltrafik efterfrågar både äldre och personer med funktionsnedsättningar fler 
parkeringsplatser/handikapplatser i centrala stan. Dessa målgrupper har i många fall svårt att 
förflytta sig längre sträckor och vill att de platser som finns ska prioriteras för personer med olika 
funktionsnedsättningar. Personer med funktionsnedsättningar vill även att kommunen förenklar 
möjligheterna att få handikapptillstånd, att man ska utöka storleken på parkeringsplatser samt 
erbjuda information om lediga handikapparkeringar i parkeringshusen. 

De nya parkeringsautomaterna upplevs som svåra att hantera och både äldre och personer med 
funktionsnedsättningar vill att kommunen antingen ska använda ett enhetligt 
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betalningssystem överallt i centrum eller erbjuda gratis parkeringsplatser. Kommunen bör, 
för att motverka digital diskriminering, även säkerställa att det finns automater för 
kontant- eller kortbetalning för dem som inte använder smartphones.  

Bristen på parkeringsplatser och svårigheterna med parkeringsautomater gör att många äldre 
och personer med funktionsnedsättningar undviker att åka in till centrala stan, vilket i sin tur 
medför minskad försäljning för handel och restaurangverksamheter i centrum.  

De ovan angivna aspekterna behöver beaktas i förhållande till ambitionen att ur miljöperspektiv 
minska biltrafiken i centrala stan. 

Utifrån undersökningarnas resultat har det identifierats tre strategiska utvecklingsområden för 
att göra kommunens utemiljöer mer åldrandevänliga:  

• Utveckla utformningen av utemiljöer i samarbete med personer med olika funktionsnedsättningar 
• Utveckla underhållet av gator och vägar samt parkeringssituationen  
• Utveckla trygga och tillgängliga grönområden i kommunen 

8.1.1 Ekonomiska effekter 
Fokusområdet bedöms innebära behov av ökade driftanslag/investeringar. 

Detta är det område där det framförts flest önskemål om förbättringar. De önskemål om förbättringar 
som framförts av medborgarna innebär en ambitionshöjning inom flera områden. För att kunna 
genomföra en sådan ambitionshöjning kommer Tekniska nämnden att behöva en utökad driftsbudget.  

Samtidigt bör man i detta sammanhang även beakta de positiva samhällsekonomiska effekter som 
mer tillgängliga och trygga utemiljöer skulle medföra, genom att äldre och personer med funktions-
nedsättningar kan röra sig ute på egen hand i högre utsträckning. Det kan göra dessa målgrupper 
mer självständiga, vilket stärker deras hälsa och minskar behoven av vård och omsorg samt att det 
kan gynna kulturliv, restaurang och handel. Både äldre och personer med funktionsnedsättning är 
ur tillväxtsynpunkt potentiella kundgrupper (se avsnitt 4.2 Silverekonomi). 

När det gäller biltrafik bedöms det medföra vissa ökade kostnader/minskade intäkter om man 
väljer att se över biljettautomaterna eller erbjuder gratis parkering/p-skiva i centrum. Förenklade 
parkeringslösningar kan dock istället gynna handel och restaurangverksamhet i centrum.  

8.2. Transporter 
Fokusområde ”Transporter” omfattar i detta sammanhang allmän och särskild kollektivtrafik i 
form av busstrafik (inklusive anropsstyrd och närtrafik på landsbygden) respektive färdtjänst, 
men även andra former av transportlösningar skulle kunna ingå, såsom ”shuttle-bus”-trafik och 
integrerade mobilitetslösningar (t.ex. kombinera cykel- och kollektivtrafik eller säkerställa 
samordnade transporter med enhetliga tidtabeller mellan t.ex. buss- och tågtrafik).  

Att erbjuda trygga och tillgängliga transporter avser allt från bemötande, tillgänglig information 
och rimliga priser till utformning av hållplatser och stationer. Förbättringar kopplade till biltrafik 
tas inte upp under detta fokusområde, det har istället beaktats under område Utemiljöer. 

Tillgången till transporter påverkar människors möjligheter att förflytta sig. Hur vi rör oss 
påverkar i sin tur hälsan, livskvaliteten och självständigheten. En god tillgång till transporter 
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ökar förutsättningarna för att behålla sin egen rörlighet och möjligheterna att vara socialt 
delaktig och kunna ta del av samhällsliv som kultur och service. 

De undersökningar som gjorts med äldre och personer med funktionsnedsättningar visar att 
busstrafiken behöver förbättras både när det gäller tillgänglighet vid på- och avstigning på 
bussarna och tillgång till information om busstrafiken för att möjliggöra för fler äldre och 
personer med olika funktionsnedsättningar att kunna/vilja åka buss.  

Olika undersökningar visar att många medborgare vill att personer med rullatorer ska få kliva 
på i mitten av bussen, precis som de som har barnvagnar eller använder rullstol. Det är även 
svårt för personer med rörelsenedsättningar att ta sig på och av Länstrafikens landsbygdsbussar.  

Information om busstider behöver erbjudas i en tillgänglig form även för dem som inte är 
digitala användare. Man vill kunna ta del av busstider vid varje busshållplats, istället för att 
medborgaren hänvisas till en webbsida eller mobil-app. Länstrafikens bussar har i nuläget inte 
något utrop av busshållplatser, vilket försvårar för personer med synnedsättningar att åka buss. 

Många äldre och personer med funktionsnedsättningar upplever också att bussresornas priser 
är för dyra, vilket påverkar viljan att använda detta transportmedel. När det gäller äldre har det 
framförts önskemål om att personer med rullatorer ska få åka gratis alternativt att alla 
pensionärer ska få åka gratis under lågtrafik, som det är i många andra kommuner. Andra 
förslag är att införa billigare månadskort eller att förlänga enkelbiljetters giltighet.  

En utredning bör därför göras om äldre och personer med funktionsnedsättningar bör erbjudas 
subventionerade biljettpriser i någon form. Vid utredningen bör det även göras en utvärdering om 
det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns fördelar med att erbjuda lägre busspriser om det 
kan bidra till att fler håller sig aktiva och reser med kollektiva färdmedel, sett ur hälsoekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 

När det gäller färdtjänst är äldre 65+ generellt sett mer nöjda med tjänsten än de i åldersgruppen 
18–64 år. Äldre ger höga betyg för både beställning, bemötande och trygghet och uttrycker även 
ganska stor förståelse för att det kan förekomma brister i punktlighet. I detta fall föreslås att det 
ska utvecklas digitala lösningar så att man kan följa var färdtjänstbilen befinner sig. Det område 
som äldre resenärer framfört flest synpunkter om är fordonens tillgänglighet, dvs. att det kan 
vara svårt att ta sig in och ut ur bilarna, för att det är för höga insteg och saknas handtag. 

Yngre färdtjänstresenärer har uttryckt större missnöje, det är t.ex. endast drygt hälften som tycker 
att det är enkelt att beställa färdtjänstresor. Man efterfrågar en större flexibilitet kring hur och 
när man ska kunna beställa resor. Endast cirka hälften är mycket nöjda med bemötande och 
trygghet. Även hos denna målgrupp framfördes flera synpunkter kring fordonens tillgänglighet. 

Utifrån undersökningarnas resultat har det identifierats tre strategiska utvecklingsområden för 
att göra busstrafik och färdtjänst mer åldrandevänliga: 

• Förbättra tillgängligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning på både stads- 
och landsbygdsbussar 

• Stimulera äldre och personer med funktionsnedsättning att åka mer buss genom billigare 
bussresor  

• Förbättra tillgängligheten vid färdtjänstresor  
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I samband med upphandling av busstrafik och färdtjänsttrafik bör det ställas ökade krav på 
tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning. De berörda målgrupperna bör 
tillfrågas om vilka behov av förbättringar de önskar inför varje upphandling.  

8.2.1 Ekonomiska effekter 
Detta område bedöms kunna medföra behov av ökade driftanslag/investeringar. 

Det bedöms inte medföra några ökade kostnader att förbättra chaufförernas bemötande eller 
tillgängligheten i stadsbussarna, i dessa fall handlar det mer om att ställa tydliga krav på 
service i samband med upphandlingar. Om kommunen efter en utvärdering väljer att erbjuda 
subventionerade bussresor för äldre och personer med funktionsnedsättning kan det innebära 
ökade kostnader/minskade intäkter för busstrafiken. Samtidigt bör man även i detta 
sammanhang väga detta mot de samhällsekonomiska och miljömässiga fördelar det har om 
dessa målgrupper kan hålla sig aktiva och självständiga genom att använda buss som 
transportmedel.  

När det gäller färdtjänst bör det inte medföra ökade kostnader att ställa högre krav på 
chaufförernas bemötande och punktlighet, däremot kan nya tekniska lösningar för 
beställningar och för att kunna följa var bilen befinner sig samt ökade krav på tillgänglighet 
i färdtjänstfordonen medföra ökade kostnader.  

8.3. Bostäder 
Bostaden är en grundförutsättning för trygghet och ett aktivt liv. Viktiga förutsättningar för 
tillgängliga och trygga bostäder är bland annat standarden på bostaden, möjlighet att få bostads-
anpassning och andra former av stöd och service i hemmet eller närområdet. Även hur man 
utformar bostäders närområden har betydelse för att främja ett aktivt och hälsosamt liv. Med 
stigande ålder blir bostaden och när-området allt viktigare, varför det är viktigt att utforma 
bostadsnära promenadstråk med tillgång till gröna områden och sittplatser.  

Undersökningar med äldre och personer med funktionsnedsättningar har visat att de viktigaste 
förbättringsområdena är bostädernas priser och att det behövs fler tillgängliga bostäder. 
Många äldre tycker att hyrorna är för höga i förhållande till pensionsnivåerna och att det 
behöver byggas billigare (mindre och enklare) bostäder. Priserna på de seniorbostäder som 
byggs idag bedöms för höga för att de ska vara ett alternativ att flytta till. Det efterfrågas även 
lägenheter som är lättillgängliga för personer med olika former av funktionsnedsättningar. För 
att kunna möta dessa önskemål behöver kommunen tänka mer innovativt kring olika 
boendeformer. 

Personer med synnedsättningar efterfrågar bostäder som är tillgängliga även för den som 
har dålig syn, t.ex. att det ska finnas hiss, att det ska finnas punktskrift i hissen och kontrast-
färger i fastigheten. Mycket av den standardutrustning som finns när det gäller hushålls-
utrustning (t.ex. spisar och tvättmaskiner) är heller inte anpassade för personer med 
synnedsättningar. 

Andra önskemål som framförts i olika undersökningar är att kommunen ska informera mer 
om möjligheter till bostadsanpassning och möjligheter till bostadstillägg. I detta avseende 
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kan även de boenderådgivningstjänster som håller på att utformas i samverkan med Lunds 
universitet vara ett bra stöd för målgrupperna. 

Det har även framförts önskemål om fler bostäder som kan fylla gapet mellan ordinärt och särskilt 
boende, såsom trygghetsboenden och servicehus. I Lit efterfrågas fler lägenheter generellt sett för 
att stimulera en flyttkedja lokalt. 

Kommunfullmäktige fastställde år 2021 en ”Strategi för bostadsförsörjning” för perioden 2021–
2025, där även äldre och personer med funktionsnedsättning beaktas. Resultaten från flera av de 
undersökningar som genomförts inom ramen för Projekt åldrandevänlig kommun delades inför 
framtagandet av det dokumentet. 

De strategiska utvecklingsområden i bostadsförsörjningsstrategin som särskilt berör arbetet med 
en åldrandevänlig kommun är de följande: 

• Möjliggöra för fler att kliva in på bostadsmarknaden 
• Planering och byggande för en äldre befolkning 
• Stimulera ökad rörlighet på bostadsmarknaden – flyttkedjornas betydelse ur ett 

hållbarhetsperspektiv 
• Bostadssociala insatser 

Uppföljningen av dessa utvecklingsområden och tillhörande uppdrag kommer att ske inom ramen 
för ”Strategi för bostadsförsörjning” och redovisas därför inte här. 

8.3.1 Ekonomiska effekter 
Eftersom detta fokusområde kommer att följas upp inom ramen för ”Strategi för bostadsförsörjning 
bör de ekonomiska effekterna beaktas kopplat till den strategin. 

8.4. Social gemenskap och delaktighet 
Fokusområde ”Social gemenskap och delaktighet” omfattar bland annat tillgång till lokala 
mötesplatser och aktiviteter som främjar möten mellan människor med olika intressen och olika 
åldrar. I detta område ingår också uppsökande verksamhet i syfte att motverka social isolering. 

Social gemenskap och relationer med andra människor har stor betydelse för hälsa och livskvalitet, 
oavsett ålder. Att ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, sociala, kulturella, politiska och religiösa 
aktiviteter och känna gemenskap i samhället är viktigt för att behålla en god hälsa. 

Undersökningar med äldre och personer med funktionsnedsättningar har visat att kommunen 
behöver bli bättre på att informera om de sociala mötesplatser och aktiviteter som finns. 
Medborgarna önskar även att det ska ordnas fler och nya aktiviteter på befintliga 
mötesplatser. De aktiviteter som kommunen ordnar behöver vara tillgängliga för alla oavsett 
ålder och funktionsnedsättning. Det behöver därför göras en översyn av mötesplats-
lokalernas tillgänglighet ur olika funktionshinderperspektiv.  

Även det allmänna föreningslivet behöver vara tillgängligt för äldre och personer med olika 
funktionsnedsättningar i högre utsträckning. 

Det finns också ett behov av att utveckla nya former av mötesplatser för både äldre och 
personer med funktionsnedsättningar, t.ex. efterfrågas både fler och större lokaler där 
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föreningar kan ordna egna aktiviteter inomhus. För att kunna erbjuda aktiviteter även 
på landsbygden skulle lösningar med mobila mötesplatser kunna vara ett alternativ. Vid 
dialoger med personer med psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar efterfrågades 
mer brukarstyrda verksamheter där besökarna själva kan påverka verksamhetens 
innehåll och utformning (exempelvis s.k. Fontänhus).  

Ofrivillig ensamhet behöver motverkas och hinder för att delta i sociala aktiviteter avhjälpas. 
Kommunen behöver undersöka olika former av uppsökande verksamhet för att nå ut till 
berörda medborgare. Denna typ av insatser bör kommunen försöka utveckla i samverkan med 
Region Jämtland-Härjedalen och civila aktörer. Den utredning om ensamhet som gjorts på 
uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden inom ramen för Projekt åldrandevänlig kommun har 
påvisat goda exempel från andra länder som skulle kunna provas och utvärderas. 

Utifrån undersökningarnas resultat har det identifierats tre strategiska utvecklingsområden 
för att förbättra social gemenskap och delaktighet:  

• Förbättra tillgängligheten till befintliga sociala mötesplatser för äldre och personer 
med funktionsnedsättning 

• Utveckla nya former av social gemenskap och delaktighet  
• Förbättra tillgängligheten till föreningsliv och kommunala anläggningar för äldre och 

personer med funktionsnedsättning 

8.4.1 Ekonomiska effekter 
Detta område bedöms inte innebära behov av ökade driftsanslag/investeringar, utan handlar 
huvudsakligen om ett förändrat arbetssätt och synsätt hos kommunens verksamheter. 

Eventuellt skulle utveckling av nya former av mötesplatser kunna medföra ökade kostnader, 
men det behöver isåfall utredas först. 

8.5. Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering) 
Fokusområde ”Respekt och social tillhörighet” innebär att motverka diskriminering i olika 
former. Det handlar t.ex. om hur äldre och personer med funktionsnedsättning framställs i 
media och om målgruppernas perspektiv efterfrågas av offentliga och kommersiella aktörer. 
Det handlar också om möjlighet/tillgång till att använda olika tjänster eller delta i olika 
evenemang trots svag ekonomi. 

Undersökningar med äldre och personer med olika funktionsnedsättningar visar att man framför 
allt upplever två former av diskriminering: digital diskriminering och diskriminering 
kopplad till tillgänglighet i olika miljöer. Den snabba digitala utvecklingen gör att många 
äldre ställs utanför tillgång till både information och tjänster, något som har lyfts i nästan 
samtliga undersökningar. Samtidigt som kommunen ska fortsätta utveckla nya tjänster som 
utnyttjar digitaliseringens fördelar, behöver man också erbjuda kompletterande alternativ till 
digitala lösningar och vidta åtgärder för att minska det digitala utanförskapet. 

Brister i fysisk tillgänglighet i olika avseenden gör att både äldre och personer med olika 
funktionsnedsättningar har svårt att delta på likvärdiga villkor. 
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För att motverka diskriminering generellt sett vill målgrupperna att kommunen ska lyssna 
på/involvera äldre och personer med funktionsnedsättningar i högre utsträckning inför 
beslut och säkerställa målgruppernas representation i politiska partier. Personer med 
funktionsnedsättningar vill också att kommunen ska arbeta för att öka kunskapen om olika 
funktionsnedsättningar, både bland allmänheten, personal och skolelever. 

Kommunen behöver även bli bättre på att arbeta med ”åldersintegration”, dvs. inte se äldre 
som en homogen grupp och särskilja dem i förhållande till andra åldersgrupper, utan istället 
skapa förutsättningar för att umgås över generationsgränserna.  

Utifrån undersökningarnas resultat har det identifierats tre strategiska utvecklingsområden 
för att motverka diskriminering:  

• Motverka digital diskriminering 
• Förebygga diskriminering av äldre och personer med funktionsnedsättning inom 

skolans verksamhet 
• Förebygga diskriminering av äldre och personer med funktionsnedsättning inom 

vård och omsorg 

Diskriminering på grund av otillgängliga miljöer behandlas inte under detta område, utan har 
istället beaktats under avsnitt 4.1 – Utemiljöer. Önskemål om förbättringar kopplat till 
medborgarinflytande behandlas under avsnitt 4.6 - Arbete, sysselsättning och medborgar-
inflytande. 

8.5.1 Ekonomiska effekter 
Detta område bedöms inte innebära behov av ökade driftsanslag/investeringar, utan handlar i 
hög utsträckning om ett förändrat arbetssätt och synsätt hos kommunens verksamheter och de 
politiska partierna. Risk- och konsekvensanalyser bör göras ur äldre- och funktionshinder-
perspektiv kopplat till olika förändringsbeslut och representanter för dessa målgrupper bör 
involveras redan i planeringsfasen av olika förändringsarbeten. 

När det gäller diskriminering ur tillgänglighetssynpunkt har detta lyfts under avsnittet om 
utemiljöer och kommer att hanteras inom ramen för det fokusområdet. 

8.6. Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande 
Fokusområde ”Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande” omfattar bland annat vilka 
möjligheter äldre och personer med funktionsnedsättning har att arbeta eller göra frivillig-
insatser. I detta område ingår också att det ska finnas möjligheter att medverka i beslutande 
och rådgivande organ. 

Att ha en meningsfull sysselsättning och vara aktivt engagerad i något som man tycker är 
viktigt, känna sig behövd och bidra till samhället främjar hälsan.  

Undersökningar med både äldre och personer med funktionsnedsättning visar att de vill att 
man i högre utsträckning tar tillvara deras kompetens och erfarenheter. 

Äldre vill ha möjlighet att få fortsätta arbeta om man själv vill och orkar. Här lyfter 
målgruppen att arbetsgivarens attityd har stor betydelse för möjligheterna att få arbeta även 
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i högre ålder. Kommunen kan som arbetsgivare arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö 
och erbjuda arbetsuppgifter som möjliggör för medborgare över 65 år att fortsätta arbeta. 
Medarbetare som närmar sig pensionsåldern kan användas som mentorer/handledare för 
kunskapsöverföring till nya medarbetare.  

Personer med funktionsnedsättningar vill att möjligheterna till arbete för personer med 
olika funktionsnedsättningar ska förbättras och att det ska erbjudas anpassade 
arbetsuppgifter med utgångspunkt från olika individers förmåga. Personer med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar vill att kommunen ska prova s.k. Fontänhus som en 
alternativ sysselsättningsform för personer med psykisk ohälsa. 

När det gäller frivilligarbete behöver kommunen bli bättre på att informera om vilka 
möjligheter till frivilliginsatser som finns och vad medborgarna skulle kunna hjälpa 
till med.  

Undersökningar med äldre och personer med olika funktionsnedsättningar har visat att 
deras upplevelse av att kunna påverka/ha inflytande är mycket låg. Dessa målgrupper vill 
bli tillfrågade /involverade inom olika beslutsområden i högre utsträckning och 
gärna redan i planeringsskedet av ett utvecklingsarbete. Både äldre och personer med 
funktionsnedsättning önskar också att kommunen ska informera mer om vilka former 
av medborgarinflytande som finns för såväl enskilda medborgare som föreningar. 

Formerna för medborgarinflytande behöver anpassas så att både äldre och personer med olika 
funktionsnedsättningar ges möjlighet att lämna förslag och påverka beslut utifrån sina 
förutsättningar. 

Personer med synnedsättningar vill att både kommunen och politiska partier ska underlätta 
för personer med funktionsnedsättningar att engagera sig politiskt och att man ska 
inhämta synpunkter från personer med synnedsättningar vid utformningen av nya 
tjänster och digitala lösningar. 

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vill att kommunen ska erbjuda 
anpassad information för den målgruppen vid exempelvis remissutskick, för att möjliggöra 
inflytande (det får inte vara för mycket text) och man vill att det ska finnas möjlighet att 
lämna muntliga medborgarförslag för den som pga. sin neuropsykiatriska 
funktionsnedsättning har svårt att formulera sig skriftligt.  

Utifrån undersökningarnas resultat har det identifierats tre strategiska utvecklingsområden för 
att förbättra arbete, sysselsättning och medborgarinflytande:  

• Utveckla nya former av medborgarinflytande 
• Avhjälpa hinder för inflytande för äldre och personer med funktionsnedsättning 
• Utveckla möjligheterna till arbete och frivilliginsatser för äldre och personer med 

funktionsnedsättning 

8.6.1 Ekonomiska effekter 
Detta område bedöms inte innebära behov av ökade driftsanslag/investeringar, utan handlar 
huvudsakligen om ett förändrat arbetssätt och synsätt hos kommunens verksamheter. 
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Om kommunen beslutar att man ska medverka i en satsning på s.k. Fontänhus skulle det kunna 
medföra vissa ökade kostnader, men det behöver isåfall utredas först. 

8.7. Information och kommunikation 
Fokusområde ”Information och kommunikation” avser tillgången till samhällsinformation 
utifrån olika personers förutsättningar, exempelvis att man använder klarspråk, att det finns 
tillgängliga talsvarstjänster och att det finns tillgång till information i skrift eller via telefon 
om man inte kan använda datorer/internet. 

I en åldrandevänlig kommun vet alla var de hittar information om kommunens tjänster. 
Informationen är enkel och tillgänglig. Det är lätt att kommunicera med kommunen via de 
kanaler som äldre och personer med funktionsnedsättning själva väljer. 

Undersökningar med äldre och personer med olika funktionsnedsättningar har visat att 
informationen om kommunens verksamheter behöver förbättras och göras mer tillgängliga för 
medborgarna. Det finns många i gruppen äldre som inte använder internet eller smartphones och 
kommunen behöver därför använda fler informationskanaler än kommunens hemsida och 
olika sociala medier för att nå ut till medborgarna. Förslag på alternativa informationskanaler 
som målgruppen själv framfört är brevutskick, tidningsannonser, informationsträffar, Lokal-TV 
och Radio Jämtland. Det behöver även erbjudas olika användarvänliga alternativ för att kunna 
komma i kontakt med kommunen på det sätt man själv önskar. Flera medborgare har 
uttryckt att de tycker det är besvärligt att kontakta Kundcenter och kunna komma i kontakt 
med rätt funktion i kommunen.  

Det har också framförts önskemål om att kommunen ska anordna utbildningar/stöd kring 
digital teknik, så att äldre och personer med funktionsnedsättningar på sikt ska kunna ta del av 
digital information. 

Informationen på kommunens hemsida upplevs vara svår att hitta och förstå sett ur 
olika funktionshinderperspektiv. Personer med intellektuell funktionsnedsättning efterfrågar 
mer bildstöd och ett enklare språk. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
tycker att strukturen på hemsidan är rörig och att det är för mycket information. Flera 
medborgare har även framfört att det är svårt att få kontakt med rätt funktioner inom 
kommunen och det förekommer att Kundcenter slussar till fel funktioner. 

Utifrån undersökningarnas resultat har följande strategiska utvecklingsområde identifierats 
för att erbjuda mer åldrandevänlig information och kommunikation: Förbättra kommunens 
information och kommunikation med äldre och personer med funktionsnedsättning 

Förbättringsåtgärder inom detta område bör genomföras i samråd/samskapande med äldre och 
personer med funktionsnedsättningar för att säkerställa att kommunen möter målgruppernas 
faktiska behov.  

8.7.1 Ekonomiska effekter 
Detta område bedöms inte innebära behov av ökade driftsanslag/investeringar, utan handlar 
huvudsakligen om ett förändrat arbetssätt och synsätt hos kommunens verksamheter 
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9. Mått för att följa utvecklingen av arbetet 
med en åldrandevänlig kommun (AFCC) 

Arbetet med en åldrandevänlig kommun är ett långsiktigt strategiskt arbete som behöver följas 
upp och utvärderas över tid. Ett av kommunens åtaganden mot AFCC-nätverket handlar om att 
identifiera lämpliga nyckeltal/indikatorer som kan användas. 

WHO har publicerat ett dokument – ”Measuring the Age-friendliness of cities – a guide to using 
core indicators” – som är tänkt att fungera som ett stöd till nätverkets medlemmar i detta arbete. 

Dokumentet ska ses som ett ramverk som kan ge vägledning hur man kan tänka vid val av 
indikatorer som kan styra och utvärdera utvecklingen av det egna AFCC-arbetet. Vilka mått 
man väljer att använda bör dock fastställas utifrån den egna kommunens behov. 

Bild 6 nedan åskådliggör detta ramverk och de olika former av resultat som kan följas upp i 
olika faser.  

INPUTS 

Resources and 
structures which 
act as key 
enabling factors. 

→ High-level 
political 
commitment 
→ Collaboration 
of multiple stake 
holder groups 
→ Shared 
ownership by 
older people 
→ Financial & 
human resources EQ

U
IT

Y

 

OUTPUTS 

Interventions to 
create an age 
friendly 
environment. 

Physical 
environment 
→  Planning and 
land use 
→  Design of public 
spaces & buildings 
→  Housing design 
& cost options 
→  Transportation 
design 
Social 
environment 
→  Culture & 
recreation 
programmes 
→  Communication 
& advocacy 
→  Health & social 
care services 
→  Employment 
& business 
opportunities 

EQ
U

IT
Y

 

OUTCOMES 

Short/medium term 
changes achieved 
in creating an age 
friendly 
environment. 
Physical 
environment 
→  Walkability 
→  Accessibility of 
public spaces, 
buildings and 
transport 
→  Affordability of 
housing 
→  Safety 
Social 
environment 
→  Volunteer 
activity 
→  Participation in 
decision making 
→  Economic 
security 
→  Positive social 
attitude toward 
ageing & older 
adults 
→  Accessible 
information & 
services 

EQ
U

IT
Y

 

IMPACT 

Long term 
changes 
achieved as a 
result of 
improvements in 
an age friendly 
environment. 

Health  

Wellbeing 

Bild 6: Ramverk för urval av indikatorer kopplat till en åldrandvänlig kommun (AFCC). 
Källa: ”Measuring the Age-friendliness of cities – a guide to using core indicators” (2015) 

Inledningsvis beskrivs de förutsättningar som finns för arbetet (Inputs), t.ex. vilket politiskt 
engagemang som finns, samarbete mellan olika aktörer och de resurser som finns tillgängliga. 
I nästa fas (Outputs) planeras och genomförs insatser för att skapa en mer åldrandevänlig 
kommun, vilket resulterar i olika resultat (Outcomes) som t.ex. förbättrad tillgänglighet, 
trygghet, överkomliga bostadspriser eller ökad delaktighet/inflytande vid beslut, minskad 
diskriminering och frivilligarbete. I den sista fasen (Impact) mäter man de långsiktiga effekter 
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olika åtgärder har haft på hälsa och välmående hos målgruppen. Samtliga faser genomsyras av 
ett jämlikhetsperspektiv (som syftar till att minska skillnader i hälsa mellan olika grupper).  

Projektgruppen har med utgångspunkt från WHO:s dokument valt ut ett antal indikatorer 
som ska användas för att följa upp och mäta resultatet av Östersunds AFCC-arbete.  

WHO rekommenderar att man ska försöka hitta indikatorer som är mätbara, valida (dvs. att 
de mäter det som de är tänkt att mäta), att de går att följa över tid och att de ska vara lätta 
att samla in, utan att behöva göra särskilda undersökningar. 

Projektgruppens genomgång av befintlig statistik kopplad till de åtta AFCC-områdena visade 
dock att det finns begränsade data på lokal nivå som speglar hur äldre och personer med 
funktionsnedsättning upplever dessa områden, vilket gör att det kommer att vara svårt att 
följa upp resultatet utan att göra egna medborgarundersökningar med viss regelbundenhet. 

I Bilaga 4 redovisas de förslag till nyckeltal/indikatorer som projektgruppen föreslår ska 
följas över tid kopplat till AFCC-arbetet. 

10. Kompetens 
Kompetensen bedöms i de flesta fall vara tillräcklig på förvaltningarna för att genomföra de 
förbättringsåtgärder som är kopplade till ”Strategi för ett Östersund för alla” och dess 
tillhörande handlingsplan. 

Det finns dock två områden där det bedöms finnas ett generellt kompetensutvecklingsbehov 
hos kommunens tjänstemän.  

Det ena området avser kompetensen om olika funktionsnedsättningar och vilka behov som de 
innebär, vilket är nödvändigt för att kunna utforma en bra samhällsplanering, bra insatser och 
anpassad information/kommunikation till våra medborgare.  

Det andra området avser kunskap i tjänstedesign, där man utgår från användarens behov och 
samskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Kultur- och fritidsförvaltningen 
och Teknisk förvaltning har redan provat att arbeta med en metod som heter ”Rätt från början” 
som bygger på tjänstedesign. Det finns flera andra metoder som bygger på motsvarande 
arbetssätt, som innebär att man involverar målgruppen redan i planeringsstadiet och under hela 
utvecklingsarbetet.  

En central del i AFCC-arbetet syftar till att stärka målgruppernas möjligheter till inflytande och 
det har i samtliga undersökningar som genomförts inom projektet framkommit att medborgarna 
vill involveras i högre utsträckning. För att uppnå detta krävs ett förändrat arbetssätt i 
kommunen.   
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11. Förtydliganden 
Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga.  

En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Dessa skador, 
tillstånd eller sjukdomar kan vara bestående eller övergående. Denna definition av funktions-
nedsättning tydliggör hur en individs funktionsnedsättning görs synlig först i kontakt med 
omgivningen. 

Fysisk funktionsnedsättning: Innebär nedsättning i någon eller några av kroppens funktioner. 
Det kan till exempel handla om syn- eller hörselnedsättning eller avsaknad eller nedsatt förmåga 
att styra/kontrollera en kroppsdel, såsom personer med cerebral pares eller ryggmärgsskador. 

Psykisk funktionsnedsättning: Innebär att svårigheten görs synlig i det sociala samspelet. Till 
denna grupp hör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism/asperger. 

Intellektuell funktionsnedsättning: Innebär nedsättning i att ta emot, bearbeta och förmedla 
information. Det innebär att individen vanligen behöver anpassning i hur information förmedlas, 
samt längre tid för att bearbeta än för personer inom normalvariationen.  
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12. Relaterade dokument 
Relaterade nationella/internationella styrdokument 
• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008.  
• Regeringskansliet 2022. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 

utveckling. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ Hämtad 
2022-02-25 

• WHO 2007. Global Age-friendly Cities: A Guide. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43755 
Hämtad 2022-01-15 

• WHO 2015. Measuring the Age-friendliness of cities: A guide to using core indicators. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/203830 Hämtad 2022-01-15 
WHO 2016. Creating age-friendly environments in Europe: A tool for local policy-
makers and planners. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334252/9789289052122-eng.pdf  
Hämtad 2022-01-15 
WHO 2017. Age-friendly environments in Europe – A handbook of domains 
for policy action. https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/age-friendly-environments-in-
europe.-a-handbook-of-domains-for-policy-action-2017 Hämtad 2022-01-15 

Relaterade styrdokument i Östersunds kommun 
• Kommunens åtta övergripande mål 
• Riktlinje för minskad ojämlikhet (utskickad på remiss, ska fastställas i KF juni 2022) 
• Riktlinje för god hälsa och välbefinnande (utskickad på remiss, ska fastställas i KF juni 

2022) 
• Riktlinje för jämställdhet  
• Riktlinje för arbete med nationella minoriteter  
• Strategi för bostadsförsörjning 2021–2025 

Delrapporter – Projekt åldrandevänlig kommun 
• Delrapport - Enkätundersökning om förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt åldrande 

för äldre 65+ i Östersunds kommun, inklusive bilagor 
• Delrapport - Telefonintervjuer med hemtjänstanvändare 65+, inklusive bilagor 
• Delrapport – Telefonintervjuer med färdtjänstanvändare 65+, inklusive bilagor 
• Delrapport - Enkätundersökning personer med funktionsnedsättningar 18+ i Östersunds 

kommun, inklusive bilagor 
• Delrapport – enkätundersökning personer med intellektuell funktionsnedsättning 18+ i 

Östersunds kommun, inklusive bilagor 
• Delrapport - Undersökning med färdtjänstanvändare 18–64 år i Östersunds kommun 
• Sammanställningar – resultat medborgardialoger 65+ i Hornsberg, Körfältet, Centrala stan, 

Lit och Odensala 
• Sammanställning – resultat medborgardialog personer med synnedsättning 18+ 
• Sammanställning - resultat fokusgruppsintervju personer med psykisk/neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning 18+ 
• Sammanställning – resultat fokusgruppsintervju personer med intellektuell 

funktionsnedsättning 18+ 
• Sammanställning – resultat fokusgruppsintervjuer personer med rörelsenedsättningar 18+ 
• Sammanställning – Destination Östersunds SPF-undersökning 2019 samt jämförelse med 

resultat från undersökningar AFCC 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/43755
https://apps.who.int/iris/handle/10665/203830
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334252/9789289052122-eng.pdf
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/age-friendly-environments-in-europe.-a-handbook-of-domains-for-policy-action-2017
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/age-friendly-environments-in-europe.-a-handbook-of-domains-for-policy-action-2017
https://www.ostersund.se/download/18.3aa6c5851758f7b0c1e65c6c/1612266900796/Delrapport%20-%20telefonintervjuer%20med%20f%C3%A4rdtj%C3%A4nstanv%C3%A4ndare%2065+%20slutlig%20version.pdf
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Övriga undersökningar/rapporter 
• European Commission (2018). ”The silver economy”. Slutrapport. Technopolis Group and 

Oxford Economics. European Commission.  
• Nordregio Report 2021:7 – ”Unlocking the potential of silver economy in the Nordic 

Region”  
• Mittuniversitetet, ETOUR (2021) - Projekt Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer, 

Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer (miun.se) 
• Kerstin Thelander och Arena Idé, ”Ensamhet dödar – ofrivillig ensamhet i Sverige” (2020) 
• Nordiska ministerrådet – ”Ensamhet bland äldre personer i Norden” (2020) 

https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/tillgangliga-och-inkluderande-naturmiljoer/
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