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Plats och tid

Mötesplats Prästgatan 58 den 12 oktober 2017 kl. 09.00 – 12.00

Paragrafer

§ 7-13

Beslutande

Enligt tjänstgöringslista

Övriga deltagare

Helene Sandal Olsson, tillgänglighetsstrateg
Sonny Hoffman, Tillgänglighetsadministratör
Kerstin Blomqvist, landskapsingenjör, Trafik och Park
Hanna Hirvelä, nämndsekreterare Vård och omsorgsnämnden
Fem Litsbor på öppet möte.

Justering

2017-12-01

Underskrifter

Helene Olsson Sandal
sekreterare

Florian Stamm
ordförande

Eva Åberg
justerande

Justeringen av Tillgänglighetsrådets protokoll 2017-10-12 har tillkännagivits genom publicering på
internet.
Anslagstid
Förvaringsplats

Samhällsbyggnad

Östersunds kommun, telefonnummer 063-143000 vx
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LEDAMÖTER
Miljö- och samhällsnämnden
Florian Stamm (MP)

Från/
Närv
X

Barn- och utbildningsnämnden
Niklas Daoson (S)
Kultur- och fritidsnämnden
Bendigt Eriksson (S)
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
Eva Åberg, tjänstgörande ersättare
Synskadades förening
Georgibelle Fröjse
DHR
Alexandra Kallberg

X
X
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§7

Sammanträdet öppnas och val av justerare

Florian Stamm hälsade välkommen till det öppna mötet i Lit. Start kl 18.30.
Eva Åberg, HSV, väljs till justerare av protokollet.
_____
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§8

Återrapportering från trygghetsvantringen i Lit
2017-04-27

Syfte med trygghetsvandringen med fokus på tillgänglighet.
Vandringen gick från Häradsgården ner mot byhuset, runt affären, ner mot
macken, mot skolan och upp till Häradsgården igen.
Se vidare dokumentation från landskapsingenjör Kerstin Blomqvist.
HC:s entré – trasig dörröppnare, kontakt med fastighet. Ledstråk behövs
med mönstrade plattor. Sinusplattor behövs.
Postlådan sitter för högt. Postnord behöver sänka lådan.
Gångvägen från Häradsgårdens parkering – plogning och parkerade bilar.
Åtgärd – teknisk förvaltnig skabesiktiga den i vinter.
Gatlyktor okey – behövs en bänk för att kunna vila – bänken är på väg.
Korsning – nerfasade kantstenar – räcker inte – behöver ta bort kantstenar
och sätta dit kantstenar – det är gjort och plattor finns som varnar.
Hastighetsbegränsningar följs inte. Behöver vara 30 km dygnet runt enligt
trafikingenjörerna.
Höga kanter på andra ställen behöver åtgärdas – det är gjort. Kompletterad
med varningsplattor.
Skylt vid Sörevägen varnar för barn – den är borttagen då den inte fyller
någon funktion.
Vattenpost bakom affären. Vatten Östersund har åtgärdat locket.
Torget fin och bra med bänkar. Bänkarna är fixade/ åtgärdade. Belysningen
ej komplett. Parkeringsytan ej belyst, endast fasaden.
Julgransfäste utgjorde snubbelrisk – åtgärdat.
Vid parkering av kundvagnar – trångt. Fastighetsägaren kontaktad. Ej åtgärdat.
Torget – trfaikerat.
Ingen handikapparkering vid affären.
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Gångväg efter Östersundsvägen fungerar mer eller mindre bra.
Övergångsställe Östersundsvägen Näsvägen. Trafikverket ansvarar för det.
För hög trottoarkant för att komma in i ett hus – ej prioriterat ännu. Finns
med i önskemål framöver.
Sockenvägen – finns ingen tydlig trottoar. Inget problem.
Sörevägen – stor björk – björken är beskuren så att lampan kan lysa upp.
Bänkar i park behöver bort – men de används som en naturlig mötesplats.
Ej åtgärdat.
Skolvägen. Gångväg fungerar bra.Varningsplattor behövs och det är ditsatt.
Gångväg har kompletterats med bänkar.
Park bakom apoteket ok.?
Renoverat bägge lekplatser. Entréer tillgängliga samt bänkar. Fågelbogunga. ( Olssons kulle, Tandsbyn o Lit)
_____
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§9

Nytt förslag för riktlinjer för föreningsbidrag

Hanna Hirvelä , nämndsekreterare i Vård och omsorgsnämnden ( VoN) berättade om ”Nya riktlinjer för vård och omsorgsnämndens föreningsbidrag”.
Frågor har skickats ut i förväg och Hanna vill ha en dialog.
VoN delar ut bidrag till pensionärsföreningar och föreningar för personer
med funktionsnedsättning. En e-tjänst är på väg att tas fram för att möjliggöra ansökan av bidrag digitalt. Hur vill föreningarna ha det?
Det finns ett utkast på hur det ser ut. Hanna efterfrågar någon förening som
vill testa länken. E-tjänsten ska börja användas från nästa år. Syfte att det
ska bli lättare att ansöka digitalt. Hanna tar fram E-tjänsten för att visa. Den
kommer finnas på Östersunds kommuns hemsida. Vilka föreningar kan få
bidrag? Vilka kriterier ska uppfyllas? Samma uppgifter som i dag….
Man kommer kunna skicka in via papper också. KC kan också hjälpa till att
scanna in ansökningar.
Flera aktiviteter går att registrera.
Olika medlemsaktiviteter ger olika bidrag till föreningen.
Öppna aktiviteter 330 kronor
Extraordinär aktivitet ersättning för alla sina utgifter
Hembesök i ordinärt boende – många föreningar gör hembesök för att personer inte kan ta sig till möten. För att motverka isolering. Ej dörrknackning
utan besök i samförstånd. Det finns redan idag.
Om man skickar ut information är det inte en aktivitet. Det är när man gör
något tillsammans.
Saknas att det står hjälp på webben.
KC kan kontaktas för att få hjälp.
När det är klart hur det ska bli kommer information gå ut och det kommer
hållas en informationsträff. Förra årets ansökan kommer användas för att
hitta rätt kontaktpersoner – både ordförande och kontaktperson.
Det är problem att få ut information – ofta stannar det hos ordförande – men
det kan inte kommunen påverka.
SPF i Lit vill vara försöksförening.
Autism och Asberger föreningen vill också testa tjänsten.
När under året ska föreningsbidrag skickas in?
1 gång per år räcker slutet på april senast.
Nu söker man för samma år som man är på – vi tänker nytt och att föreningen ska söka i efterhand. Nu söker man för föregående år för att kunna
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berätta vilka aktiviteter man haft. Ansökan blir nu en redovisning i sig och
det blir mindre administration både för föreningen och kommunen.
Det kommer göra att det blir ett glapp mellan bidragen. Ansöker man två
gånger per år så slipper man glappet. Det blir också lättare att minnas vad
som är gjort.
En person tycker två gånger per år övriga tycker en gång per år.
Någon tycker att första året kan man få två gånger - sedan en gång per år.
Kan man söka ett förskott – som man sedan redovisar. Första året.
Man skulle kunna ansöka för större aktiviteter för att kunna genomföra tex
jubileum.
Extraordinära aktiviteter tex jubileum. Den kommer vara möjlig att söka
hela året.
Förskott under en övergångsperiod – genom extraordinära bidrag? Kan
ändå behöva ett förskott.
Hur många personer ska en medlemsaktivitet samla för att man ska kunna
få bidrag?
Vad är rimligt?
Studieförbunden har tre personer likaså kommunen i dagsläget. Bra om det
är enhetligt – så att det inte blir olika regler – lättare för föreningen att hålla
koll på.
Tre personer är förslaget.
Hur ska nämnden prioritera bland ansökningar om pengarna inte räcker?
Nämnden har en viss summa avsatt i budget varje år.
Förslag:
Man får tex 95% av bidraget. Alla drabbas lika mycket.
Ett av kriterierna är att inte vara vinstdrivande förening.
Om man får igång verksamhet i föreningsliv ska det gynnas – det fanns ju
pengar till storbild vid fotbollen. Det borde gå att begära mer från KS.
Nämnden ser det som en hälsofrämjande insats att ge bidrag till föreningarna. Verksamheterna är jätteviktiga.
1,2 miljoner finns i budget – det har alltid räckt.
Vem bestämmer hur mycket som ska finnas i budget. Nämnden bestämmer
vilka som ska få bidrag.
Åsikter
Det är lite i budget tycker någon.
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Det kostar mycket.
Mycket annat får mycket pengar.
Man vill bjuda ibland.
_____
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§ 10

Föreningspresentation

5 minuter / förening
Reumatikerföreningen
Inger Persson är ordförande i reumatikerföreningen som har 474 medlemmar i Östersund – räknar med 10 000 medlemmar i Jämtland. Resor till Estland har anordnats 15 år i rad. Bussen fylls med reumatiker och när det är
fullt fylls det på med andra personer.
Nu är en IKEA resa på gång.
Julbord tillsammans med Handikappsamverkan Östersund. Även resor tex
Vålådalen.
Bad grupper 9-10 grupper i veckan.
Handgympa.
Lunchträning 2 ggr i veckan.
Landstinget tar betalt – ej dyrt ca 500 kr för 6 månader för bad 2 ggr/ vecka.

Elöverkänsligas förening
Lars Brolén är ordförande. 60 personer i länet är medlemmar.
Hur märks det att man är elöverkänslig? Det svider i ögonen och man känner sig trött.
Det liknar doftöverkänslighet.
Trådlösa nätverk, mobiltelefoner mm bidrar till elöverkänslighet.. För de
allra flesta något väldigt bra….
I södra Europa diagnostiserar man men inte här.
Magnetfält kan vara utlösande. Ugnar, radio m.m. Finns mätare som man
kan undersöka fälten med.
Föreningen har också en rådgivande roll. Det finns ett sammanhang att vara
i - föreningen. Ett stöd för varandra.
Florian säger att det är viktigt med föreningarnas verksamhet. Kunskapsspridning, sammanhang.

PRO
En representant från PRO, Leif menar att det är viktigt med föreningsliv
och samarbete för att få kunskap. Olika inriktningar. Inte bara tigga pengar
av kommunen. Medmänskligt en möjlighet att träffas och lära sig av
varandra.
PRO och SPF samverkar – för att ex fylla en buss i Lit.
Föreningsliv är viktigt en investering.
En honnör till kommunen som anordnar de här föreningarna.
By föreningen i Lit utgörs av 30 föreningar som samverkar.
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--------------------------------------------------------------------------Hörselskadades förening i Östersund, ordförande Siv Rubensson.
Föreningen verkar för gräsrötterna. Bevakar vad kommunen har för sig.
Länsföreningen finns också.
5 ledamöter i styrelsen o ersättare.
En stor ros till kommunen för hörselslingor. Det ska finnas i kommunens
alla mötesplatser.
Viktigt att inte handikapporganisationerna lägger av vem ska annars föra talan?
Titta på personen när ni pratar – korta meningar – tydligt tal.
Vad gör vi förutom att säga TACK.
Textad teater – Storsjöteatern – har önskats!
Tolkcentralen – all info på dator – hur ska man klara sig om man inte har
dator?
En rättighet att veta vad som händer.
21 oktober – hörselskadades dag på biblioteket kl 11-15. Ordförande i Hörselskadades förbund kommer. Det händer mycket med teknikutvecklingen.
Svårt att leva på hörandes villkor hela livet.
_____
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§ 11

Information

Funk i 4d – seminarier och föreläsningar.
29-30 november på Frösö Park.
_____
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§ 12

Tillgänglighetspriset

I november ska vinnare utses. Nomineringar kan lämnas in via adress samhallsbyggnad@ostersund.se senast 171124. Priset delas ut vid fullmäktige
i december.
Tillgänglighetspris jury
Eva Åberg, Klara Witthoff, Florian Stamm, Sonny Hoffman ses den
6 december kl 10
Kallelse skickas ut.
_____
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§ 13

Sammanträden våren 2018

Kommande möte för tillgänglighetsrådet till våren – vi återkommer med
datum.
_____

