
Tillgänglighetsrådet 
 

Protokoll 
Tid: 2020-10-02 kl 13.00-16.00 

Plats: Nya sekretariatet, Skidstadion Östersund 

Justerare: Ylva Hellström 

Närvarande 

Magnus Andersson (C) 
Lise Hjemgaard Svensson (M) 
Andreas Köhler (M) 
Pär Löfstrand, Ordförande (L) 
Åsa Danvind, Handikappsamverkan 
Christer Hållstrand, Hörselskadades riksförbund 
Anette Willmer, DHR Östersund 
Anne-Katrine Pettersson, Handikappsamverkan 
Ylva Hellström  ̧SRF Östersund 
Åsa Wallin, Vård- och omsorgsförvaltningen 
Johan Nordin, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Helene Sandal Ohlsson, Tillgänglighetsstrateg,  

 

 

 

Informationspunkter 
 

Age-friendly-cities-projektet 
 
Åsa Wallin, verksamhetsutvecklare, Vård- och omsorgsförvaltningen, ger en presentation  
av projekt Age friendly cities and communities. En enkätundersökning har gjorts om  
nulägesanalys för åldern 65+. Åsa ger en presentation av resultatet. Åsa återkommer till  
Tillgänglighetsrådet när planen är klar, för inhämtning av synpunkter.  
 
Presentationen samt rapporten, inklusive bilagor, bifogas tillsammans med protokollet. 
 
Lise Hjemgaard Svensson (M) tar med sig svarsresultat från enkätundersökningen att lyfta i  
Regionfullmäktige. Pär Löfstrand (L) tar med sig svarsresultaten att lyfta i Kommunstyrelsen. 

  



Tillgänglighetsrådet 
 
  
 
 
Tillgängligheten på Tingshuset 
 

Johan Nordin, Kultur- och fritidsförvaltningen, har verksamhet i Tingshuset som inte är anpassad 
för alla, trots att verksamheten ska vara tillgängliga för alla. Lokalerna är gamla och i behov av 
renovering. Johan efterlyser goda exempel på tillgänglighetsanpassning. Kulturskyddet på  
fastigheten är satt av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det största renoveringsbehovet är inomhus, 
t ex kommer man inte in med en bredare rullstol i hissen. Verksamheten Hej Främling är även i 
behov av bättre ventilation då de har en caféverksamhet. Detta är något som Johan Nordin  
signalerat till olika tjänstepersoner men upplever att han inte fått gehör för detta. Det är även för 
många trappsteg för att alla ska kunna ta sig in till verksamheten. Är det Kultur- och  
fritidsförvaltningen som ska tillgänglighetsanpassa lokalerna, eller är det Kommunstyrelsen?  
I första hand bör detta lösas mellan förvaltningarna. Om detta inte går bör frågan lyftas till  
politiken. 
 

 

 

Övriga frågor 
 
Hörselslingor i kommunens lokaler samt allmän tillgänglighet 
 
Det finns inte hörselslingor i alla kommunens lokaler, t ex i Gamla Teatern.  
Tillgänglighetsrådet vill att det tas hänsyn till tillgänglighet för alla när vi bokar lokaler  
för möten. Hur kan vi påverka affärernas tillgänglighet? Samhällsbyggnad håller på att inventera 
detta då de har tillsynsansvar. Det behöver även tas hänsyn till den kognitiva tillgängligheten, vid 
arrangemang av möten, för ökad delaktighet.  
 
 
Skyltning parkering med parkeringstillstånd, Bynäset.  
 
Det är önskvärt om det kan sättas upp skyltar för handikapparkering vid Bynäset så att det går lätt 
att ta sig t ex till rastplatser. Risk finns annars att man hindrar Räddningstjänsten från att komma 
fram om det är fullt på parkeringen och man har behov av att komma nära. Frågan tas med till 
Tekniska nämndens presidieberedning. 

 
  



Tillgänglighetsrådet 
 
 
Val av jury för Tillgänglighetspriset 15 december 
 
Tillgänglighetsrådet har att utse jury. Förslag har inkommit på några som bör få  
Tillgänglighetspriset. Annonsering har gjorts på kommunens hemsida. Sista dag för nominering 
till Tillgänglighetspriset är 1 november 2020. Prissumman är ännu inte satt. 
 
Förslag på jury: Christer Hållstrand, Hörselskadades riksförbund, Ylva Hellström,  
SRF Östersund, Anette Willmer, DHR Östersund, Lise Hjemgaard Svensson (M) och   
Pär Löfstrand (L).  
 
Beslut: Tillgänglighetsrådet beslutar att Christer Hållstrand, Hörselskadades riksförbund, Ylva 
Hellström, SRF Östersund, Anette Willmer, DHR Östersund, Lise Hjemgaard Svensson (M) och  
Pär Löfstrand (L) ingår i jury för Tillgänglighetspriset 2020. 
 
Datum för beredning av Tillgänglighetspriset är 10 november 2020 kl 15.00, vid mötesplats  
Prästgatan 58. Det är önskvärt om juryn kan delta vid Kommunfullmäktiges sammanträde  
15 december 2020, på Österängsskolan, då Tillgänglighetspriset kommer att delas ut. 
 
 
 
 
 
Utbildning för förtroendevalda. Förslag på utbildningar? 
 

Föreningarna tar med sig frågan och återkommer om förslag på utbildningar.  
Ett upprättat samarbete finns med Teknisk förvaltning avseende vinterväghållning. 
 

 

 

 

Pär Löfstrand (L) Ylva Hellström Ann-Christine Henriksson  

Justerare  Justerare  Sekreterare 

 

 

Protokollet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Område kommunikation 
Tillgänglighetsrådet 
Alla nämnder 
 
 

https://www.ostersund.se/kommun-och-politik/tillganglighet-mangfald-och-jamstalldhet/tillganglighetspriset.html
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