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Barn och utbildning
Förskolans utemiljö
Det pågår mycket forskning på området barns utemiljö
på förskolan. Flera separata studier visar på att det
finns samband mellan dels stor yta, träd, buskage och
kuperad yta, lekinstallationer integrerade i naturen
samt liten fri himmelsektor och dels stimulans av koncentrationsförmåga och motorisk utveckling tack vare
fysisk aktivitet samt lägre risk för överexponering av
UV-strålning. Även färre ADHD-symptom har påvisats
i detta samband. (Hälsoeffekter kopplade till förskolans utemiljö, C. Boldemann m fl)

aktuellt att bygga ett nytt sjukhus. Ett sjukhus är en
viktig målpunkt, både för vårdsökare och för de som
arbetar där. Dagens lokalisering i centrala staden är
mycket strategisk utifrån trafikförbindelser. Kallelsen
som den vårdsökande får gäller även som biljett inom
kollektivtrafiken. Östersunds sjukhus är den hållplats
i länet som trafikeras av flest kollektivtrafikbussar.
Det finns även möjlighet att åka tåg och kliva av på
Västra station som ligger tre kvarter därifrån. I det
fall att det skulle bli aktuellt att bygga ett helt nytt
sjukhus avsätts mark i Torvalla som reserv. Området
mellan Fjällmon, Skogsmon och Ängsmon knyter ihop
hela stadsdelen. En så stor arbetsplats skulle kunna
medföra en god utveckling av Torvalla. Platsen har bra
trafikförbindelser med närhet till E14, kollektivtrafik
samt gång- och cykelvägar.

Trafikmiljön vid skolan
Många upplever att trafikmiljön vid skolan är otrygg.
Försäkringsbolaget If genomförde en enkätundersökning som 270 rektorer svarade på och där över hälften
uppgav att trafikmiljön vid skolan är ett problem. 58
procent av rektorerna är oroliga för att en olycka ska
inträffa.

Äldrevård
Äldrevård inom kommunen innebär full vård i slutet
av livet på ett anpassat boende. Det skiljer sig således
från seniorboende som är ett tillgängligt boende med
viss eventuell service Det senare kan olika fastighetsägare eller kooperativ erbjuda.

År 2006 hade polisen en förstärkt trafikövervakningen
vid skolor och förskolor i samband med skolstart. Den
resulterade i 5500 fortkörare och 400 rattfyllerister i
närheten av landets skolor. Vid vissa skolor är trafikintensiteten väldigt hög under kort tid. Det kan bli
långa köer av bilar. Föräldrarna känner en ängslan att
lämna sina barn i denna dåliga trafikmiljö och väljer
därför att skjutsa sina barn vilket späder på problemet.
Det finns olika alternativ till att alla lämnar med bil,
samåkning eller samgå så kallad vandrande skolbuss
eller om man måste lämna med bil att parkera några
kvarter bort från skolan och låta barnet gå själv eller
följa det den sista biten. (Dagens nyheter, 2007)

Kommunens äldrevård har i jämförelse med de flesta
andra kommuner hög kvalitet på grund av god uppföljning av verksamheten samt att kommunen ställer
tydliga krav vid upphandling av verksamheten. Kommunens äldre har dock ett större vårdbehov vilket ger
höga kostnader för kommunen.
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Sjukhus
Jämtlands läns sjukhus ligger i Östersund. Landstinget
har efterfrågat en ny möjlig lokalisering om det blir
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