ÖPPET MÖTE MED ÖSTERSUNDS KOMMUNS
TILLGÄNGLIGHETSRÅD DEN 13 MAJ 2014
Tid: 18:30 - ca 21:00
Plats: Samlingssalen, Solliden

Sammanfattning av mötet
Knappt 20 personer dök upp för att diskutera hur framgångarna i Paralympics kan utveckla
Östersund som Destination för ALLA
Förutom medborgare, Fredrik Andersson och Jonas Danvind (särskilt inbjudna) och ledamöter
från Tillgänglighetsrådet med dess ordförande Mona Modin Tjulin, deltog Monica Tjäder,
samhällsbyggnad och Karin Riddar, kommunledningsförvaltningen område tillväxt.
Fredrik Andersson och Jons Danvind berättar vad de ser för fördelar efter framgångarna i
Paralympics och vad de tänker om framtiden och utvecklingen av Östersund.
Fredrik Andersson är idrottskonsulent på J/H handikappidrottsförbund sedan 2001. Han är
tjänstledig därifrån på 50 % nu och arbetar som verksamhetsledare på PEAK innovation.
Jonas Danvind är lektor på Sportstech vid MIUN och arbetar även med utrustningsutveckling
åt Svenska handikappidrottsförbundet och Sveriges paralympiska kommitté. Han är också
tjänstledig på 50 % för att arbeta på PEAK Innovation.
Tillsammans ska Fredrik och Jonas skapa och utveckla Sweden4all där Östersund kan bli en
spjutspets som förenar idrott och forskning med turism och hälsa.
Sweden4all arbetar för att
• handikappidrotten och aktiviteter för människor med funktionsnedsättning är en viktig
utvecklingsfaktor
• föra fram fysisk aktivitet för alla inom idrotts-, fritids- och turismverksamhet. Det leder till
höjd fysisk prestationsförmåga inom friluftsliv, bredd, motions- och elitidrott som leder till
bättre hälsa
• öka den sociala gemenskapen för alla genom idrott och fysisk aktivitet
• förbättra tillgången till individanpassad och ändamålsenlig utrustning
Karin Riddar informerar om sitt jobb på Östersunds kommun. Hon arbetar under 2014 som
tillgänglighetsstrateg på Östersunds kommun och berättar att politikerna nyligen fattat beslut
om en ny översiktsplan. I översiktsplanen nämns synsättet ”Design för alla”, det ska användas
som en grundambition i planering och byggande för att skapa ett samhälle som är inkluderande
och tillgängligt för alla. Begreppet, som har sitt ursprung i att skapa tillgänglighet för personer

med funktionsnedsättning, kan beskrivas som att det som är nödvändigt för några är bekvämt
för alla. Om vi har en tillgänglig besöksdestination får vi med alla besökare men har vi inte
tillgängligt får vi inga.
Att tidigt i processerna få med synsättet ”Design för alla” är också mer kostnadseffektivt än
anpassningar i efterhand.
Zebastian Modin är ett sätt att sätta Östersund på kartan och Johan Olsson mfl har bidragit till
att folk kommer till regionen.
Det gäller att jobba med ett inkluderande arbetssätt och ”Design för alla” är grunden till det.
Till hösten kommer Karin att ha en strategi och en handlingsplan klar som hon vill bolla med
Tillgänglighetsrådet.
Efter informationen från Fredrik, Jonas och Karin delar Mona Modin Tjulin upp deltagarna i
två grupper för att diskutera kvällens tema och de synpunkter som kommer fram noteras av
samtalsledararna.
Ordförande Mona Modin Tjulin skickar med en sammanfattning av alla synpunkterna:
Jag tackar för det engagemang som visades under kvällen och för alla synpunkter som kom
fram, framförallt för de som var helt nya för mig. Det är genom att sprida goda idéer som vi
kan nå ännu längre och verkligen kunna nå målet om Östersund som en Destination och
Boendeort för alla. Om vi ska kunna dra nytta av våra framgångar i Paralympics så behövs
verkligen en bra infrastruktur kring olika aktiviteter. Det är ju bra för både oss som bor här och
för de som besöker oss.
Vi kommer nu att skicka dessa vidare till alla nämnder och styrelser samt till tjänstemän som på
olika sätt är berörda av synpunkterna. Det är bra att få ta del av nya idéer, men också att bli
påmind om sådant som ännu inte fungerar.
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Bra service och bemötande viktigt
Storsjöteatern ska kunna användas mer
Hörselslingor ska kunna användas. Personal ska veta hur de fungerar, manualer på plats
Displayer och syntolkning på föreställningar (Kultuthusutredningen)
Tala om för näringsidkare hur mycket pengar de förlorar på att det inte är tillgängligt
Gör bardiskarna mer tillgängliga. I Funäsdalen (Walles i Bruksvallarna) gjorde de en lägre
del i en pub. I Österrike byggde de ner där personal står och bardisken gjordes tillgänglig
för rullstolsburna skidåkare
Transporter runt om i länet till olika aktiviteter. Hur kan vi möjliggöra det?
Boule är en sport som växer
Ny teknik kan göra det mycket mer tillgängligt, tex om surfplattor används som meny kan
den läsas upp
Tillgängliga restauranger – Papegojan (bra handikapptoaletter) och Le Sport (bara på
många sätt, både service, bemötande och fysisk tillgänglighet. Ett ”positivt ställe”
Tillgängliga skötrum med höj/sänkbara skötbord
Ridning med tex tillgängliga stall
Satsa ännu mer på Vinterparken och Medvinden
En boulegrupp för strokepatienter ur rehabiliteringssynpunkt finns
Boulebanor för rullstolsburna behövs
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Bangolf är bra för reumatiker men det är svårt att ta upp bollen ur ”koppen”
Boccia istället för boule inom handikappidrott – bra för reumatiker enl Fredrik
Naturen är väldigt viktig
Display på vissa föreställningar på teatern
Trådlösa guideslingor
Tillgängliga lekplatser
Tillgängligt för alla funktionshinder, de osynliga glöms ofta bort
Klubbstuga/lokal för boulespelare som är i bättre skick än den de har idag
Bemötande och attityd viktigt vid handikapp som inte syns så väl
Företag som är proffs på att ta emot semestrande förståndshandikappade. Bra upplevelser
för dem, jämlikt om de kan få köpa upplevelserna
SM i handikappsimning
Viktigt med handikappanpassning för handikappade föräldrar
Inte hålla sig bara i Östersund utan i hela Jämtland/Härjedalen
Bra arenor för idrott gen bra förutsättningar för alla
Attitydförändring
Semestermål – väljer ställen där man kan gå/promenera
Slingor vid biljettköp
Nå ut med det vi redan har idag – marknadsföring!
Få igång destinationsbolagen
Otroligt tillgängliga Arenor i Östersund
Inkluderande attityd i samhället
Tillgänglighet är inte bara fysiskt utan även tex lättläst

