
Tillgänglighetsrådet 
 

Protokoll 
Tid: 2023-02-02 kl 13.15 

Plats: Digitalt möte i Teams 

Justerare: Ann-Katrin Pettersson 

Justering: 2023-02-15 

 

Närvarande 
Åsa Danvind, FUB Östersund 
Ann-Katrin Pettersson, Autism Jämtland 
Stig Andersson (KD), Kommunstyrelsen 
Andrée Ivarsson, Autism Jämtland  
Monika Rolandsson, Synskadades förening 

 

Val av justerare 
Ann-Katrin Pettersson utses att justera Tillgänglighetsrådets protokoll.  

Informationspunkter 

Utse Ordförande (bland de kommunalt förtroendevalda) och vice ordförande 
(bland representanterna för organisationerna) 
Punkten flyttas till nästa möte 29 mars då det var för få deltagare vid dagens möte och alla  
nämnder ännu inte utsett ledamöter och ersättare att ingå i Tillgänglighetsrådet.  

Utse Ordförande för mötet 
Förslag: Stig Andersson (KD) 

Beslut: Tillgänglighetsrådet beslutar att utse Stig Andersson (KD) till Ordförande för mötet.  

 
  



Tillgänglighetsrådet 
 
Utredning om råden – nulägesstatus 

Kommunledningsgruppen har uppdragit till Anna Backlund, Kanslichef, Kommunkansliet och 
Linda Stenman, Chefsjurist, Område Juridik och Säkerhet, att utreda om Tillgänglighetsrådet och 
Pensionärsrådet ska vara kvar i sin nuvarande form eller om ändring ska göras. Utredningen ska 
vara klar i mars/april 2023.  
Tillgänglighetsrådet vill att Anna Backlund bjuds in till mötet 29 mars för att redogöra för  
anledningen till vad som föranledde utredningen. Tillgänglighetsrådet anser även att det vore 
önskvärt om de kunde få inkomma med synpunkter under utredningstiden.  
 
Punkten återupptas vid mötet 29 mars. 

 

Diskussion kring förslag till revidering av reglementet 
Punkten flyttas till nästa möte 29 mars. Förhoppningsvis är utredningen om råden klar och vi kan 
börja titta på förslag till revidering av reglementet. I reglementet anges bl a att rådet ska ha minst 
4 möten per år. År 2023 har sekreteraren bokat in 6 möten av den anledningen att det vore  
önskvärt om Tillgänglighetsrådet tillsammans kan yttra sig över eventuella remisser och att det då 
behövs fler möten under året för att detta ska vara möjligt. Vid dagens möte framförde deltagarna 
att de önskar diskutera antalet möten per år vid kommande möte 29 mars.  
 
Anki Henriksson skickar förslag till revidering av reglementet till Tillgänglighetsrådet för  
genomläsning inför kommande möte.   
 
 

Mötesdatum som krockar med kommunfullmäktige  
Mötet 30 mars krockar med kommunfullmäktiges sammanträde. 
Tillgänglighetsrådet beslutar att flytta mötet till 29 mars kl 13.15. 
 
Även mötesdatumen 28 september och 23 november krockar med kommunfullmäktiges  
sammanträde och behöver ändras. Punkten tas upp vid nästa möte 29 mars.  
 

Utbildning för ledamöter och ersättare, likt för förtroendevalda 
Det kommer att hållas en kommungemensam utbildning för förtroendevalda den 28 februari.  
Tillgänglighetsrådet ber sekreteraren att kontakta Anna Backlund, Kanslichef, Kommunkansliet, 
för att höra om även råden kommer att bli inbjudna till denna utbildning eller om det kommer att 
anordnas en likvärdig utbildning för dem.  

Information och utvärdering av tillgänglighetspriset 2022 
Administrationen kring tillgänglighetspriset 2022 fungerade inte som planerat, bl a hann inte  
diplom och check bli klara till prisutdelningen vid kommunfullmäktiges sammanträde  
20 december.  



Tillgänglighetsrådet 
 
Vid Tillgänglighetsrådets möte 25 maj behöver Tillgänglighetsrådet diskutera hur vi ska  
administrera tillgänglighetspriset 2023, med lärdom från 2022. Vi kommer tillsammans att titta på 
kommunens hemsida för att se vad som kan förtydligas.  

 
 
.  

 

 

Övriga frågor 
 

 

 

Stig Andersson (KD Ann-Katrin Pettersson Ann-Christine Henriksson  

Ordförande  Justerare  Sekreterare 
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