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Val av justerare
Lars Brolén utses att justera Tillgänglighetsrådets protokoll.

Informationspunkter
Åsa Wallin ger en information från AFCC (”Age-friendly cities and communities”) -projektet,
resultat från fokusgruppsintervjuer samt ”Strategi för en åldrandevänlig kommun”
Resultat från fokusgruppsintervjuer

Dialoger har genomförts med fokusgrupper avseende personer med funktionsnedsättning vad
gäller utemiljöer, busstrafik och biltrafik, bostäder, social gemenskap och delaktighet, ickediskriminering och medborgarinflytande samt samhällsstöd och service. Åsa presenterar resultatet
för Tillgänglighetsrådet.
Med utgångspunkt från de 17 undersökningar som genomförts i projektet ska det nu utformas
styrdokument för ”En åldrandevänlig kommun”. Remiss kommer att skickas ut, även till
Tillgänglighetsrådet. Målsättningen är att strategin ska beslutas av kommunfullmäktige i juni
2022. Därefter kommer en handlingsplan att tas fram. Åsa frågar Tillgänglighetsrådet om de
önskar delta aktivt i arbetet med styrdokumentet eller enbart få möjlighet att ha en dialog och
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lämna synpunkter under arbetets gång. Åsa bjuds in till Tillgänglighetsrådets kvällsmöte i maj för
en vidare dialog.

Vänthallen, Turistbyrån: Hur fortgår arbetet?
Peter Penrell ger en nulägesinformation om arbetet med den blivande vänthallen på Turistbyrån.
Peter ingår i den projektgrupp som driver Östersundslänken. Projektgruppen har tittat på lämplig
plats för vänthall. De har ännu inte kommit fram till vilken plats som kan vara lämpligast, dock
kommer de troligen att föreslå att vänthallen inrättas i gamla skolan (nuvarande turistbyrån) då
alla funktioner förväntas uppfyllas.
Den problemställning de bl a arbetar med nu är övergångsställena vid gamla skolan. Det är viktigt
att de blir så säkra för gångtrafikanter, och då särskilt funktionshindrade, som det är möjligt.
Tillgänglighetsrådet påtalar vikten av medborgardialog för att medborgare ska få möjlighet att
vara med och lämna sina synpunkter redan i början av projektet. Peter tycker att det låter som en
god idé att genomföra medborgardialog när strategin är klar.
Projektgruppen har en trygghetsreferensgrupp där bl a Polisen ingår. Projektgruppen tittar mycket
på hur man kan skapa bra belysning på platsen. Det är väldigt viktigt att Tillgänglighetsrådet får
möjlighet att inkomma med synpunkter.
Möjlighet till studiebesök på plats, vid ett separat tillfälle, skulle vara väldigt positivt. Då kan
även ambassadörerna bjudas in. Tillgänglighetsrådet föreslår att även rullstolsburna bjuds in.
Peter och Sonny Hoffman tittar på ett datum under våren och skickar inbjudningar.
Peter Penrell bjuds in till Tillgänglighetsrådets kvällsmöte i maj för att informera rådet om hur
arbetet med Östersundslänken och vänthallen fortgår.

Övriga frågor
Hur fungerar provbelysningen på Prästgatan? Synpunkter?

Synpunkter från Tillgänglighetsrådet

•
•
•
•

Även markbeläggningen kommer att ändras, utöver belysningen. Sonny och Helene
har lämnat synpunkter på projektet.
Ser ingen större skillnad rent ljusmässigt.
Tycker att det ser fint ut, positivt att man kan använda olika färger vid olika tillfällen.
Tror att det kommer att bli ett trevligt inslag i gatubilden.
Färger kan göra att ljuset minskar, behöver kompletteras med ”vanligt” ljus för att det
ska bli tillräckligt upplyst.

Punkten tas upp vid Tillgänglighetsrådets kvällsmöte i maj för inspel från föreningarna.
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Föreningarna ta fram utbildningar - praktiska övningar? Politiken har efterfrågat
belysning av funktionshinderperspektivet.
Att t ex träffas fysiskt för ”studiebesök” vid Östersundlänken skulle vara ett bra tillfälle för
lärande. Då det är valår i år och det eventuellt utses nya ledamöter och ersättare bör
utbildningar med praktiska övningar flyttas fram till 2023.

Påminnelse: "Remiss - Riktlinje för minskad ojämlikhet" och "Remiss - Riktlinje
för god hälsa och välbefinnande".
Helene Sandal påminner föreningarna om möjligheten att inkomma med yttrande på remisserna
som skickats ut. Yttranden kan lämnas direkt till Helene som vidarebefordrar dem till
kommunstyrelsen senast 28 februari.

Reglemente, Tillgänglighetsrådet
I reglementet behöver ”Handikappsamverkan” bytas ut mot ”Funktionsrätt Östersund” samt
ta med de föreningar som önskar ingå i Tillgänglighetsrådet. Helene Sandal och Anki
Henriksson har bokat in ett första möte för att börja titta på revidering av reglementet.

Anmälan av representanter i Tillgänglighetsrådet
Inför varje ny mandatperiod ska ledamöter och ersättare anmälas till kommunfullmäktige.
Detta ska göras senast i november (valåret). Helene Sandal och Anki Henriksson skickar ut
påminnelse till föreningar.
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