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Östersunds kommun, telefonnummer 063-143000 vx 

Plats och tid  Mötesplatsen Prästgatan 58, kl 09.00-11.30 
 
Paragrafer  § 6-12 
 
Beslutande  Enligt tjänstgöringslista 
 
Övriga deltagare Maria Walther sekreterare 
  Helen Olsson Sandal  tillgänglighetsstrateg 
Under föredragning Birk Wikén  KundCenter/Vård- och omsorgsförvaltningen, §7 
  Karin Riddar  Svenska Parasportförbundet, § 8 
  Eric Jibor  Vård- och omsorgsförvaltningen, § 8 
  Magnus Zingmark Vård- och omsorgsförvaltningen, § 9 
  Johan Burger Hylliemark Kultur- och fritidsförvaltningen, § 10  
 
Utses att justera Inger Persson 
 
 
Underskrifter Maria Walther 
  sekreterare 
 
 
  Florian Stamm 
  ordförande 
 
 
 
  Inger Persson 
  justerande 
 
 
Justeringen av Tillgänglighetsrådets protokoll 2018-11-23 har tillkännagivits genom publicering på 
internet. 
 
Anslagstid  2019-01-11 t o m 2019-02-04 
 
 
Förvaringsplats Samhällsbyggnad 
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LEDAMÖTER  
Närv 

Miljö- och samhällsnämnden 
Florian Stamm (MP) 

 
X 

Barn- och utbildningsnämnden 
Niklas Daoson (S) 

 
- 

Kultur- och fritidsnämnden 
Bendigt Eriksson (S) 

 
X 

Vård- och omsorgsnämnden 
Mona Modin Tjulin (S) 

 
- 

Kommunstyrelsen 
Anders Edvinsson (S)  

 
- 

Handikappsamverkan 
Inger Persson  

 
X 

Handikappsamverkan 
Lars Brolén 

 
X 

Handikappsamverkan 
Siv Rubensson 

 
X 

Handikappsamverkan 
Clara Witthoff  

 
X 

Handikappsamverkan 
Reidun Sjövold 

 
X 

Synskadades förening 
Georgibelle Fröjse  

 
X 

DHR 
Alexandra Kallberg  

 
- 

Miljö- och samhällsnämnden 
Joackim Ekroth (M) ersättare 

 
- 

Barn- och utbildningsnämnden 
Per Löfstrand (FP), ersättare 

 
- 

Kultur- och fritidsnämnden 
Bogna Wojkiewicz Adolfsson (C), ersättare 

 
X 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Magnus Rönnerfjäll, ersättare 

 
- 

Kommunstyrelsen 
Lise Hjemgaard Svensson (M), ersättare 

 
X 

Handikappsamverkan 
Uno Essvall, ersättare 

 
- 

Handikappsamverkan 
Eva Åberg, ersättare 

 
X 

Handikappsamverkan 
Örjan Hoflin, ersättare  

 
- 

Handikappsamverkan 
Ingrid Lamberg, ersättare 

 
X 

Handikappsamverkan 
Judy Boström, ersättare 

 
- 

Synskadades förening 
Ylva Hellström, ersättare 

 
X 

DHR 
Anette Willmer, ersättare 

 
X 
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§ 6 Sammanträdet öppnas 
 
Ordförande Florian Stamm öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 
Inger Persson väljs till justerare. 
 
Eva Åberg, Reidun Sjövold och Georgibelle Fröjse väljs till årets jury för 
Tillgänglighetspriset.  
_____ 
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§ 7 Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för  
 extraordinära bidrag 
 
Birk Wikén, kommunvägledare och ansvarig handläggare på vård- och om-
sorgsförvaltningen, berättar om vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för 
extraordinära bidrag: 
 
Extraordinära bidrag är bidrag som lämnas till föreningar för funktions- 
nedsatta. Bidraget kan till exempel gå till olika idrottsarrangemang och del-
tagande i specialligor. Andra evenemang som pengarna kan gå till är  
aktiviteter som inte återkommer med jämna mellanrum och som inte ryms 
inom föreningarnas ordinarie verksamhet, till exempel ett jubileumsfirande. 
 
Föreningar som vill söka bidraget ska skicka in budget och en kort beskriv-
ning av vad pengarna ska gå till 3 månader innan evenemanget äger rum. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar sedan om vilken/vilka föreningar som 
får bidraget och pengarna betalas ut i förskott. Senast en månad efter att 
evenemanget genomförts, ska en redovisning göras till vård- och omsorgs-
nämnden. 
 
Idag finns det inga egentliga riktlinjer för hur pengarna ska användas, annat 
än att det är just till händelser såsom jubileum eller projekt tillsammans 
med andra föreningar som kan komma ifråga. Detta är avsiktligt, eftersom 
det är svårt att förutse vilka aktiviteter som föreningarna kommer att söka 
bidrag för och nämnden inte vill ”måla in sig i ett hörn”. Det kan också va-
riera från år till år hur mycket pengar det finns till extraordinära bidrag. Det 
finns ingen egen pengapott för extraordinära bidrag idag, utan detta tas från 
anslaget för bidrag till ordinarie verksamhet. 
 
Diskussion 
 
Tycker föreningarna som finns representerade i tillgänglighetsrådet att de 
ordinarie bidragen är viktigare än extraordinära bidraget? En åsikt som 
framfördes är att det är de ordinarie bidragen som verksamheterna bygger 
på, och att detta med extraordinära bidrag ska ses som något utöver det. 
Birk berättar att det aldrig har blivit avslag på ansökningar på grund av att 
det saknats pengar, utan att avslagen har berott på andra saker. Birk svarar 
gärna på frågor om extraordinära bidrag, och man kan antingen vända sig 
till kommunens kundcenter för att komma i kontakt med honom eller maila 
direkt till birk.wiken@ostersund.se. 
_____ 
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§ 8 Special Olympics - satsning på hälsa 
 
Karin Riddar, Svenska Parasportförbundet, berättar om satsningen på  
evenemanget Special Olympics World Winter Games 2021, SOWWG2021, 
som planeras att hållas i Östersund och Åre 2-13 februari 2021: 
 
Special Olympics är en global organisation som grundades i USA på 1970-
talet och var i början en lägerverksamhet. Idag finns Special Olympics i 175 
länder med 5 miljoner aktiva världen över. SOWWG2021 är världens 
största breddidrottstävling för personer med utvecklingsstörning.  
Sveriges vision för spelen är ”Fler personer med utvecklingsstörning i  

fysisk aktivitet och idrott i en inkluderad idrottsrörelse. Förändrade attity-

der till, och bättre folkhälsa för personer med utvecklingsstörning i ett 

samhälle präglat av social hållbarhet. I Sverige och i Världen.”  
Förutom att själva tävlingarna är en stor tilldragelse, är idrottsevenemanget 
i sig ett verktyg i en stor satsning på folkhälsa för personer med utveckl-
ingsstörning. Varför behövs då detta? Ohälsan hos personer med utveckl-
ingsstörning är 10 gånger högre än hos befolkningen i övrigt. Målgruppen 
möts ofta av okunskap, låg kännedom och outvecklade rutiner inom sjuk-
vården. Personer med utvecklingsstörning är ofta fysiskt inaktiva, både 
inom skolidrotten men också inom föreningslivet. Programmet under täv-
lingsveckorna kommer därför att även innehålla programpunkter om forsk-
ning kring folkhälsa för personer med utvecklingsstörning, ledarutbildning-
ar, seminarier och konferenser, forum av olika slag, underhållning med 
mera. 
 
Åre och Östersund har sedan tidigare stor vana av att arrangera stora inter-
nationella evenemang och alla arenor som skulle behövas till SOWWG2021 
finns redan på plats. När Special Olympics hölls i Österrike 2017 kom 
80 000 åskådare, 3,9 miljoner följde TV-sändningarna och medierepresen-
tanter från 70 länder rapporterade om spelen. Spelen 2021 skulle kunna ge-
nerera över 100 000 gästnätter till vår region, och att få arrangera tävlingar-
na skulle vara en viktig del i målet att bli en storregion för internationell 
parasport 2023. 
 
De sista förhandlingarna är inne i sitt slutskede, innan Åre och Östersund 
kan räkna hem spelen. Därefter följer ett intensivt arbete med att skapa en 
genomförandeorganisation och få alla pusselbitar på plats.  
_____ 
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§ 9 Införande av digital guide och säkerhetsronder 
 
Magnus Zingmark, vård och omsorgsförvaltningen informerar om införan-
det av säkerhetsronder och digital guide; 
 
Säkerhetsronderna vänder sig till personer som är 80 år och äldre.  
Betoningen ligger på säkerhet; det rapporteras bland annat om många fall-
skador i Jämtlands län och frågan är hur dessa kan förebyggas. Ronderna 
har ett allmänt hälsofrämjande fokus där målet är att man ska kunna vara 
aktiv på äldre dagar. Säkerhetsronderna genomförs som ett hembesök.  
Arbetssättet är nu inne i en testperiod där man bland annat tittar på hur ron-
derna ska kunna genomföras på bästa sätt. Idag är det syn- och hörselombu-
den som gör hembesöken. 
 
Digital guide vänder sig till de personer som skulle vilja vara aktiva på  
internet, men som kan ha en tröskel att komma över. Magnus berättar om 
ett projekt som biblioteket håller i – IT-guider – där nyanlända ungdomar 
och seniorer möts över frågor som gäller internet, mobiler, surfplattor och 
datorer. Den digitala guiden ska vara ett personligt stöd hemma. Frågan är 
hur kommunen når ut med att denna tjänst finns att tillgå? 
 
Diskussion 
 
En synpunkt finns om att synskadade kan ha svårt att använda internet. Det 
är också viktigt att titta på andra tillgänglighetsfaktorer; att utnyttja IT-
guiderna på biblioteket kan till exempel vara svårt om man har problem 
med hörseln då miljön där ibland kan vara störande.  
Frågan om dessa tjänster kostar något kommer upp. Svaret från förvaltning-
en är att de förebyggande besöken inte ska ha någon kostnad. När det gäller 
den digitala guiden är det inte klart i dagsläget. 
_____ 
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§ 10 Program för utveckling av idrottsanläggningar  
 och aktivitetsytor 
 
Under 2018 pågår ett anläggningsutvecklingsprojekt på kultur- och fritids-
förvaltningen. Bakgrunden är att Östersunds kommun vill skapa en samlad 
bild av idrottsanläggningarnas och aktivitetsytornas behov, kostnader och 
utvecklingsmöjligheter, samt över de verksamheter som fyller/nyttjar an-
läggningarna. Projektet ska resultera i ett program och en strategi för en 
långsiktig utveckling av kommunens idrottsanläggningar och aktivitetsytor.  
 
Barn, ungdomar och vuxna fyller idag kommunens anläggningar och aktivi-
tetsytor med liv. Hur ser framtidens behov ut för medborgare och förening-
ar? Östersunds kommun vill skapa jämlika och tillgängliga anläggningar 
och ytor för alla åldrar oavsett bakgrund och förutsättningar. Frågan är vilka 
idrottsanläggningar och aktivitetsytor som utvecklar Östersund i framtiden? 
 
Johan Bürger Hyllienmark från kultur- och fritidsförvaltningen berättar att 
det program och den strategi som så småningom kommer att vara resultatet 
av arbetet, ska ligga till grund för framtida politiska beslut och prioritering-
ar. I arbetet använder man sig av flera olika metoder; såsom olika forum, 
medborgardialoger och digitala dialoger. Av de som ingått i de olika dialo-
gerna svarar 25 % ja på frågan om just deras verksamhet/förening har akti-
viteter för personer med funktionsnedsättning. Samtidig svarar 47 % att de 
skulle ha möjlighet att ta emot personer med funktionsnedsättning, 18 % vet 
ej och 36 % svarar nej. Johan vill skicka med till tillgänglighetsrådet att ar-
bete sker, och att resurser läggs på att få fram ett bra underlag.  
 
En synpunkt som kommer upp är att det är viktigt att tänka på hur hörsel-
skadade upplever dessa idrottsanläggningar och aktivitetsytor. Finns det till 
exempel hörselslingor? Programmet/rapporten låg vid tidpunkten för till-
gänglighetsrådets sammanträde fortfarande ute på kommunens hemsida, där 
alla har möjlighet att lämna synpunkter. Sista dag att lämna synpunkter är 
29 november.  
_____ 
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§ 11 Information 
 
Helen Olsson Sandal informerar om att det kommer en inbjudan till en  
konferens i februari om ny funktionshinderpolitik. Det är Länsstyrelsen och 
Östersunds kommun som bjuder in till konferensen.  
 
Det kommer att göras en utvärdering av tillgänglighetsrådet. Enkäten kom-
mer att skickas ut till rådets ledamöter i närtid.  
 
Inventering av hörselslingor i kommunen. Frågan om inventering lyfts till-
sammans med en propå till Östersunds kommun att stötta i arbetet då före-
ningarna själva inte mäktar med.  
_____ 
  
 



  
 PROTOKOLL 12 
 Tillgänglighetsrådet 
  
 2018-11-23 
 
 

 
 
 

 

§ 12 Tillgänglighetspris 2018 
 
Syftet med Östersunds kommuns tillgänglighetspris är att sätta kommun-
medborgarnas fokus på tillgänglighetsfrågor, samt ge uppmärksamhet till 
det tillgänglighetsarbete som pågår. Östersunds kommuns tillgänglighets-
pris ska delas ut till organisation, företag eller enskild person som främjat 
tillgänglighet i kommunen på ett bra sätt och därmed varit föregångare i  
arbetet med att skapa tillgänglighet för kommuninvånarna. 

 
Tillgänglighetspriset består av ett diplom och delas ut i samband med ett av 
kommunfullmäktiges sammanträden. Media bjuds in till utdelningen. 
 
Under hösten 2018 har information om möjligheten att nominera kandidater 
till 2018 års Tillgänglighetspris funnits på kommunens hemsida. De nomi-
nerade kandidaterna presenteras för juryn, som består av ledamöter ur till-
gänglighetsrådet. Därefter beslutas det om vem som ska tilldelas priset. 
 
Den/de kandidater som utses till pristagare meddelas och bjuds in till pris-
utdelningen. Allmänheten informeras om vem som vunnit priset i samband 
med en pressinbjudan till utdelningen.  
 
Tillgänglighetsrådets beslut 
 
1. Simon Jaktlund tilldelas Östersunds kommuns Tillgänglighetspris 2018, 

för sitt arbete med projektet ”Cykling utan ålder”. 
 
Motivering: Simon Jaktlund har med sitt projekt möjliggjort för alla att 
mötas utomhus över generationsgränser, och har på ett hållbart sätt 
främjat social samvaro mellan olika grupper som annars kanske inte 
möts så ofta. Alla kan bidra genom att anmäla sig som cykelpilot och ta 
med en ny bekantskap ut på en cykeltur. Simons initiativförmåga och 
uppfinningsrikedom har på ett mycket uppskattat sätt sammanfört äldre 
med yngre under spännande cykelturer, och har fått alla att tillsammans 
”känna lite vind i håret.” 

 
2. Tillgänglighetspriset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 

17 december 2018. 
_____ 
 
 
Beslutet skickas till kommunfullmäktiges presidium samt tillgänglighets-
strategen 
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