
Tillgänglighetsrådet 
 

Protokoll 
Tid: 2022-09-15 kl 13.00-14.05 

Plats: Digitalt möte i Teams 

Justerare: Ylva Hellström 

Justering: 2022-09-30  

 

Närvarande 
Agneta Blücher (L) 
Andreas Köhler (M) 
Pär Löfstrand, Ordförande (L) 
Åsa Danvind, Funktionsrätt Östersund 
Bendigt Eriksson (S) 
Anne-Katrine Pettersson, Funktionsrätt Östersund 
Ylva Hellström, Synskadades förening 
Sonny Hoffman, Utvecklingsstrateg, Område Strategi och styrning 

 

Val av justerare 
Ylva Hellström utses att justera Tillgänglighetsrådets protokoll.  

Informationspunkter 
 

Information om elsparkcyklar - hur fortgår arbetet? 
 
Sonny Hoffman informerar om den nya lagstiftningen angående framförande av elsparkcyklar. 
Elsparkcyklar är förbjudna att framföras på gångbanor och trottoarer. De får inte heller parkera på 
gångbanor och trottoarer. Privata elsparkförare måste efterleva den nya lagen. Kommunen behöver 
bevaka att lagen efterföljs och hålla kontakten med Polisen i de fall lagen inte följs. Lokala  
trafikföreskrifter för kommunen kan komma att behöva ändras.  
 

Upplevelse från föreningarna – hur fungerar det med elsparkcyklar? 
• Föreningarna upplever att elsparkcyklarna ofta kommer i väldigt hög fart och man hör dem 

inte, vissa tar även med elsparkcyklarna in i affärerna. Yngre barn åker ofta två personer på 
en  
elsparkcykel.  



Tillgänglighetsrådet 
 
• Elsparkcyklarna kör väldigt fort. På vilken del av gång- och cykelbanan ska de köra? Vi 

behöver vara försiktiga med varandra när vi ska vistas på samma ställe.  
 

Andreas Köhler (M) har tidigt framfört att gång- och cykelväg bör separeras i stället för att 
blanda gångare och cyklister. Han har ännu inte fått gehör för sin synpunkt.  

 

Östersundslänken och vänthallen: Uppdatering av arbetet  
 
Politiken har lite olika syn på hur framtiden ska bli gällande Östersundslänken och vänthallen.  
Det finns en del frågor att lösa innan projektet kan fortgå. Budgeterade medel finns för att fortsätta, 
men ett omtag behöver göras. Gamla turistbyrån är inte längre aktuell som vänthall, den är inte  
tillräckligt ändamålsenlig. Östersundslänken och Gustav III:s torg hänger ihop, alla är överens om 
att kollektivtrafiken behöver förbättras.  Det kommer troligen att dröja ett tag innan projekten kan 
fortsätta.  
 

Föreningarnas upplevelse av projektet 
• Det är bra som det är idag, inga fler möten har följts efter det senaste informationsmötet 

om projekt Östersundslänken.  
 

• Fokus bör vara på tillgängligheten, oavsett hur hållplatserna kommer att utformas och vart 
vänthallen kommer att placeras. Ombyggnationerna kan förhoppningsvis bli en förbättring, 
men det är av stor vikt att Tillgänglighetsrådet får vara med och yttra sig under  
projektarbetet.  

 

Utse jury till Tillgänglighetspriset  

Tanken med tillgänglighetspriset är att sätta fokus på tillgänglighetsfrågor och att ge  
uppmärksamhet åt det arbete som pågår för att göra Östersund tillgängligt för alla. Vem som helst 
kan nominera kandidater till priset. Därefter utses en vinnare av en jury från Tillgänglighetsrådet 
(TR). Tillgänglighetspriset 2022 kommer att utdelas vid kommunfullmäktiges sammanträde  
20 december 2022. 

Förslag till jury: Pär Löfstrand (L), Bendigt Eriksson (S), Ann-Katrine Pettersson (Funktionsrätt 
Östersund), Ylva Hellström (Synskadades förening) samt Åsa Danvind (Funktionsrätt Östersund). 

Beslut: Pär Löfstrand (L), Bendigt Eriksson (S), Ann-Katrine Pettersson (Funktionsrätt  
Östersund), Ylva Hellström (Synskadades förening) samt Åsa Danvind (Funktionsrätt Östersund) 
utses till jury för tillgänglighetspriset.  

Sekreterare kallar till jurymöte för genomgång av de nominerade. Nomineringarna skickas sedan 
till juryn när nomineringstiden har gått ut.  

 



Tillgänglighetsrådet 
 
Övriga frågor 

Anmälan av representanter i Tillgänglighetsrådet 
Inför varje ny mandatperiod ska ledamöter och ersättare, som ska ingå i Tillgänglighetsrådet,  
anmälas till kommunfullmäktige. Detta ska göras senast i november (valåret). 

Förtroendevalda utses i respektive nämnd på första mötet efter årsskiftet. Kommunstyrelsen utser 
ordföranden.  

 

Reglemente för Tillgänglighetsrådet 
Helene Sandal och Anki Henriksson har tagit fram ett förslag till revidering av reglementet.  
Förslaget presenteras vid mötet. Kommunjurist kan vara behjälplig med formulering av  
innehållet.  Sonny Hoffman och Anki kommer att titta vidare på förslag till revideringar och göra 
en tidsplan. Reglementet kommer att skickas ut till föreningarna, för yttrande, innan beslut fattas. 
Beslut om reglemente behöver fattas av kommunstyrelsen senast i november.  

Beslut: Sonny Hoffman får i uppdrag att utreda vilka föreningar som ingår i Funktionsrätt  
Östersund.  
 

Föreningar som ingår i paraplyorganisationen Funktionsrätt Östersund får direkt en plats i  
Tillgänglighetsrådet. Sonny kommer att ta reda på om DHR ingår. Strokelänsföreningen  
Jämtland-Härjedalen och Jämtland-Härjedalens Parasportförbund har önskemål om att få ingå i 
Tillgänglighetsrådet, men det är oklart om de ingår i Funktionsrätt Östersund. Sonny tar reda på 
det.  

Om föreningar, som inte ingår i Funktionsrätt Östersund, vill ingå ska beslut fattas i  
Tillgänglighetsrådet. Ansökan behöver göras hos Tillgänglighetsrådet som beslutar i varje enskilt 
fall. Detta förfarande behöver skrivas in i reglementet. Eventuella beslut om ansökningar kommer 
att fattas i Tillgänglighetsrådet i november.  

Pär Löfstrand (L) skulle vilja stärka Tillgänglighetsrådet som remissinstans, t ex i frågan om  
vänthallen och Östersundslänken. Rådet kommer att titta närmare på frågan längre fram.  

Bendigt Eriksson (S) informerar om att politiker har fått brev från Svenska Downföreningen, en 
länsförening i Jämtland. Hon frågar om de har möjlighet att ingå i Tillgänglighetsrådet. Kravet för 
att ingå i Tillgänglighetsrådet är att föreningen ska verka på lokal nivå och få föreningsbidrag från 
kommunen.  

 

Valet 2022 utifrån funktionshindersperspektivet 
• Sonny Hoffman informerar om att Valnämnden inte har fått in några tydliga anmälningar 

om att vallokaler varit otillgängliga på valdagen, däremot har några förtidsröstare med 
fysiskt funktionshinder meddelat att det i vissa fall varit otillgängliga lokaler.  

• Synskadade har bett om att få hem valsedlar i punktskriftskuvert (med partibeteckning), 
men från centralt håll har de i vissa fall stoppat i andra partiers valsedlar mot för vad som 
står på kuvertet. 



Tillgänglighetsrådet 
 

• Informationen om valet har varit bra från Östersunds kommuns och Valnämndens sida.  

 

 

Pär Löfstrand (L) Ylva Hellström Ann-Christine Henriksson  

Ordförande  Justerare  Sekreterare 
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