
Tillgänglighetsrådet 
 

Protokoll 
Tid: 2022-05-18 kl 18.00-20.15 

Plats: Digitalt möte i Teams 

Ordförande: Pär Löfstrand (L) p. 1-4, Andreas Köhler (M) p. 5-7 

Justerare: Andreas Köhler och Anne-Katrine Pettersson 

Justering: 2022-05-25 

 

Närvarande 
Agneta Blücher (L) 
Andreas Köhler (M) 
Pär Löfstrand, Ordförande (L) 
Lars Brolén, Funktionsrätt Östersund 
Åsa Danvind, Funktionsrätt Östersund 
Anne-Katrine Pettersson, Funktionsrätt Östersund 
Ylva Hellström, Synskadades förening 
Helene Sandal, Utvecklingsstrateg, Område Strategi och styrning 
Sonny Hoffman, Utvecklingsstrateg, Område Strategi och styrning 
Åsa Wallin, Verksamhetsutvecklare, Vård- och omsorgsförvaltningen 
Frida Larsson, Stadsträdgårdsmästare, Teknisk förvaltning 
Jonathan Hagnestad, Verksamhetsutvecklare, Teknisk förvaltning 
Jonatan Hellström, Arbetsledare, Teknisk förvaltning 

 

1. Val av justerare 
Andreas Köhler (M) och Anne-Katrine Pettersson utses att justera Tillgänglighetsrådets protokoll.  

Informationspunkter 

2. Dialog om styrdokument ”En åldrandevänlig kommun” 
Åsa Wallin ger en information om styrdokument ”En åldrandevänlig kommun”.  
Förslag till strategidokument har varit ute på remiss, remissvar har inkommit från samtliga  
berörda nämnder samt tre politiska partier. Inga synpunkter har inkommit från kommunala  
pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet, ej heller från samiskt samråd.  
 
De synpunkter som inkommit har tillstyrkt strategin. Fler parkeringsplatser överensstämmer inte 
med kommunens strategi. Åsa är medveten om det men vill ändå att politiken tar ställning i  
frågan. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i ärendet 7 juni 2022.  
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När strategin är fastställd kommer det att tas fram en handlingsplan. Åsa har skickat inbjudan till 
kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet att ingå i grupp för att ta fram en handlings-
plan. Från kommunala pensionärsrådet har fler personer anmält sig, från tillgänglighetsrådet har 
endast några deltagare från funktionshinderorganisationerna anmält sig. Helene Sandal Olsson har 
hittat några som är intresserade av att delta i arbetet, men i nuläget är det för få anmälda för att en 
workshop ska kunna genomföras. Om Åsa inte får ihop en grupp kommer tjänstepersoner att 
skriva fram en handlingsplan för kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet att ta  
ställning till.  
 
I ”Riktlinje för minskad ojämlikhet” finns ett politiskt ställningstagande om en åldrandevänlig 
kommun. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om riktlinjen 24 maj 2022.  
 
 

3. Utformning av Prästgatan - möblering, belysning och underlag 
Frida Larsson ger en beskrivning av den tänkta utformningen av Prästgatan. Hon har vid ett  
tidigare möte med tillgänglighetsrådet, 2022-02-17, presenterat utformning av belysning. Nästa 
steg är nu möblering av Prästgatan. Projektet är ett exempel på när olika intressegrupper krockar. 
Det är viktigt att belysa synpunkter från funktionsorganisationerna samt synpunkter från de som 
planerar stadskärnan, t ex avseende medborgare och turism.  
 
  

4. Film från Boverket  

Tillgänglighetsrådet tar del av en film från Boverket, denna gång är det f d landslagssimmaren 
Maja Reichard som berättar om sin upplevelse som synskadad.  
 

Annat filmtips: Delaktighetsguiden 

Inbjudan på Facebook – evenemang 2 juni: Skissprat med dig som har funktionsnedsättning 

5. Riktlinje - Drift av gator, vägar och parkeringar  
 
Jonathan Hagnestad och Jonatan Hellström ger en presentation av arbetet med riktlinjer för drift 
av gator, vägar och parkeringar. Syftet med riktlinjen är att reglera drift av gator, vägar och  
parkeringar. Riktlinjen ska förenkla arbetet för personal inom Östersunds kommun samt att  
medborgare på ett enklare sätt ska få information om vad det är som gäller avseende drift av  
gator, vägar och parkeringar. Väghållning finns till viss del reglerat i t ex lag samt i jämställdhets- 
och klimatfrågor.  
 
Riktlinjen är nu ute på remiss för inhämtande av synpunkter.  
Synpunkter som lyfts vid tillgänglighetsrådets möte försöker handläggare i största möjliga mån ta 
med i arbetet med riktlinjen.  

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/seminarieserie-om-universell-utformning/
https://delaktighetsguiden.se/
https://www.facebook.com/events/330435109047109/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A793874221775499%7D%7D%5d%22%7D
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Övriga frågor 

6. Hösten 2022: Hur det är att leva med diagnos. Bjuda in föredragande från 
funktionshinderorganisationen? 
I stället för föredragning kan vi passa på att bjuda in berörda till medborgardialoger när 
de genomförs. Åsa Wallin kan, om tillgänglighetsrådet önskar, bjuda in någon som hon 
haft kontakt med i fokusgrupperna, till tillgänglighetsrådets möte.  

 

7. Kallbadhus  
Helene Sandal Olsson informerar om att hon haft dialog med de ansvariga för kallbadhu-
set, som man vill få till mellan Frösön och Badhusparken. De vill gärna bjuda in till en 
träff 2 juni kl 11.30-13.30 hos Gomorron Östersund för att inhämta synpunkter.  
Ingen anmälan krävs. 

 

 

 

Andreas Köhler (M) Anne-Katrine Pettersson  Ann-Christine Henriksson  

Justerare  Justerare   Sekreterare 
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