
Tillgänglighetsrådet 
 

Protokoll 
Tid: 2022-11-10 kl 13.15-14.30 

Plats: Digitalt möte i Teams 

Ordförande: Magnus Andersson (C)  

Justerare: Ann-Katrine Pettersson 

Justering: 2022-11-18 

Närvarande 

Magnus Andersson (C) 
Bendigt Eriksson (S) 
Anne-Katrine Pettersson, Funktionsrätt Östersund 
Ylva Hellström, Synskadades förening 
Sonny Hoffman, Utvecklingsstrateg, Område Strategi och styrning 
Liselotte Halvarsson, Utvecklingsstrateg,  
Helena Ivansson, Region Jämtland Härjedalen 
Maria Högg, Region Jämtland Härjedalen 

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

Informationspunkter 

Strategi utveckling Lit och Häggenås 
Liselotte Halvarsson ger en presentation av Strategi utveckling Lit och Häggenås, det är liknande 
det arbete som görs i Torvalla och Brunflo. Hon har precis startat arbetet med strategin och vill 
gärna ha in synpunkter från Tillgänglighetsrådet.  
 
Projektet är en långsiktig utvecklingsstrategi för Lit och Häggenås som tar sikte på år 2033. Det 
ska visa på hur Lit och Häggenås ska utvecklas långsiktigt och hållbart som  
attraktiva orter att bo, leva och verka i. Strategin ska föregås av en förstudie där kommunen i  
dialog och samverkan med aktörer på plats ska peka ut de utvecklingsområden som behöver  
prioriteras i Lit och Häggenås.  
 
Förstudien ska utgå från följande områden: 

• Företagande 
• Attraktiva boenden 
• Skola 
• Mötesplatser 
• Kommersiell och offentlig service 
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• Kultur, friluftsliv och sport 
• Hälsa och trygghet 
• Utlokalisering av kommunal verksamhet 

 
Medborgardialoger och möten kommer att hållas från hösten 2022 till februari 2023.  
Remissinstanser är samtliga politiska partier, nämnder råd och berörda förbund.  
Remissvaren tas om hand under perioden september – oktober 2023. Strategin kommer att antas i 
kommunfullmäktige i december 2023.  
 
En medborgardialog kommer att hållas i gamla kommunhuset i Lit den 17 november 2022  
kl 10.00-12.00. Anmälan för deltagande görs till liselotte.halvarsson@ostersund.se  
 
 

Status för Projekt åldrandevänlig kommun 
Åsa Wallin lämnar kort information om vad som är aktuellt i ”Projekt åldrandevänlig kommun”. 

 

Under våren 2020 skickades ”Strategi för en åldrandevänlig kommun” ut på remiss till berörda 
nämnder och styrelser samt Tillgänglighetsrådet, Kommunala pensionärsrådet och Samiskt  
samråd. Efter remissrundan gjordes några mindre justeringar och därefter fastställdes  
strategidokumentet av Kommunfullmäktige i juni 2022. Politiken ville att vi skulle ändra namn på 
strategidokumentet till ”Strategi för ett Östersund för alla”, för att även yngre personer med  
funktionsnedsättning skulle känna sig inkluderade. Så det beslutade dokumentet heter ”Strategi 
för ett Östersund för alla 2022-2027”. Med utgångspunkt i strategidokumentet har projektet under 
hösten 2022 utformat ett förslag till handlingsplan med aktiviteter som ska genomföras den  
kommande mandatperioden. Den handlingsplanen har denna vecka skickats på remiss till  
Tillgänglighetsrådet och Kommunala pensionärsrådet.  

Sista datum för att skicka in synpunkter är den 8 december.  

 

Handlingsplanen kommer därefter att beslutas på tjänstemannanivå av Kommundirektören 
/Kommunledningsgruppen (KLG). När handlingsplanen är fastställd så kommer ”Projekt  
åldrandevänlig kommun” att avslutas. De aktiviteter som beslutas kommer olika förvaltningar i 
kommunen att vara ansvarig för att genomföra. Det fortsatta ansvaret för att följa upp att det som 
står i strategidokument och handlingsplan blir genomfört kommer att placeras hos en  
uppdragsstrateg på ”Område strategi och styrning” vid Kommunledningsförvaltningen. Tidigare 
var det tänkt att Helene Sandal skulle ha den rollen, men eftersom hon har slutat på kommunen 
pågår det rekrytering av hennes efterträdare. 

Åsa tackar Tillgänglighetsrådet för ett gott samarbete under projekttiden. 

 

 
 
 
 

mailto:liselotte.halvarsson@ostersund.se
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Synpunkter på Jämtland Härjedalens målbild för omställning mot Nära Vård, pro-
jekt "Gemensam plan för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå"  
Maria Höög och Helena Ivansson, Region Jämtland Härjedalen ger en presentation av projekt 
"Gemensam plan för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå".  
 
God och nära vård innebär ett nytt arbetssätt. Den är en reform för ett hållbart hälso- och  
sjukvårdssystem. Omställningen är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens 
primärvård, utan ett nytt arbetssätt som innebär utveckling av den nära vården med primärvården 
som nav. Omställningen beror på förändrade behov, jämlik hälsa, att digitalisering förändrar  
beteenden och att färre ska försörja fler.  
 

Nära vård för kommun och region innefattar sjukhusvård och specialiserad vård, kommunal  
omsorg och socialtjänst, skola, elevhälsa, statliga myndigheter, företagshälsovård och  
civilsamhället. Nära vård-omställningen riktar sig till medborgare i alla åldrar, inte bara äldre. 
Samverkan ska ske i navet (primärvården). Kärnan är personcentrerad vård.  

Personcentrerad vård innebär: 

• Att vården utgår från den unika människan och dennes rätt till hälsa 

• Att vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande 

• Att vården är sammanhållen 

• Att vården alltid möter varje människa med värdighet, medkänsla och respekt – att man 
utgår från ett grundläggande etiskt förhållningssätt 

 

I arbetet med målbilden 2022 har man skickat ut en enkät - ”Vad är viktigt för dig vid kontakt 
med vården”- under mars-april 2022. Arbetsgruppen med representanter från regionen och länets 
kommuner arbetade fram förslag till underlag för en gemensam målbild. En workshop hölls i  
Sociala vård och omsorgsgruppen (politiker och tjänstepersoner från region och kommuner)  
den 3 juni 2022. Arbetsgruppen arbetar vidare med resultatet under hösten 2022. En slutrapport 
av målbilden kommer att presenteras för Sociala vård och omsorgsgruppen 2 december 2022.  

Fem strategier för att nå målet: 

• Ökad delaktighet 

• Ökad kontinuitet 

• Ökad tillgänglighet 

• Hälsofrämjande fokus 

• Ökad samordning 

 

Tillgänglighetsrådet är välkomna att maila sina synpunkter till Helena Ivansson 

helena.ivansson@krokom.se och Maria Höög maria.hoog@regionjh.se  

 

 

https://www.regionjh.se/halsasjukvard/omstallningenavvarden/naravard.4.62da078417d680d3b00b9ef.html
mailto:helena.ivansson@krokom.se
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Övriga frågor 
Sonny Hoffman informerar om att Trafikverket håller på med en översyn av övergångar i  
Brunflo. Trafikverket har sett stora problem med övergångarna, intervjuer har bl a gjorts med 
barn och ungdomar. Medborgardialoger kommer att hållas. Representant från Trafikverket  
kommer att bjudas in till ett möte med Tillgänglighetsrådet framöver för att informera om hur  
arbetet med översynen går.   

 

Ann-Christine Henriksson informerar om att Kommunledningsgruppen (KLG) har gett  
tjänstepersoner vid kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda Tillgänglighetsrådet och 
Kommunala pensionärsrådet. Bakgrunden är att råden under innevarande mandatperiod har  
flyttats från Vård- och omsorgsnämnden respektive Miljö- och samhällsnämnden till  
Kommunstyrelsen, men att den organisatoriska flytten inte har förändrat rådens arbete i egentlig 
mening. I utredningen kommer de att ha ett öppet förhållningssätt och titta på om och hur råden 
bör förändras, finnas kvar eller omvandlas till annan form. Ett förslag kommer läggas fram till 
kommunledningsgruppen och kommundirektören. 
 
Arbetet med revidering av reglemente för tillgänglighetsrådet kommer att pausas tills vi fått ett 
beslut. Tills utredningen är klar föreslås att vi planerar möten inför kommande kalenderår och 
fortsätter som vi har gjort hittills.  

Sonny Hoffman ber Tillgänglighetsrådet att fundera på om mötena ska vara digitala, fysiska eller 
en blandning.  

 

 

Magnus Andersson (C) Ann-Katrine Pettersson Ann-Christine Henriksson  

Ordförande  Justerare  Sekreterare 
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