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Välkommen 
Ordförande Anders Hedenius hälsar alla välkomna till dagens möte. 

 

 

1 Godkännande av dagordningen  
Den föreslagna dagordningen godkänns.  

 

Britt Eriksson anmäler en punkt under övrigt; Handikapparkeringar  

 

 

2 Presentation av rådets deltagare 
En presentationsrunda görs av rådets alla deltagare. 

 

 

3 Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 

 
 

4 Presentation av behov kring nytt tillgänglighetsprojekt 

Linn Madsen från konsultföretaget Pro&Pro berättar om fortsättningen 

på det projekt, Internet of Things (IoT) som presenterades på rådets 

möte i mars 2018. Linn har  gjort en behovsanalys för att undersöka 

behoven av information för målgruppen med funktionsvariation. 

Projektet kommer att samla in information och skapa teknik för att 

möta upp behoven. I projektets nästa steg kommer en forskare på 

Mittuniversitetet att koppla upp sensorer på olika ställen i Sundsvall, 

tillexempel vid  handikapparkeringar och på cyklarna hos vissa 

vintercyklister för att på så sätt börja samla in information om väder- 

och snöförhållanden, sandning och så vidare. Senare kan andra föremål 

såsom snöröjningsfordon o andra fordon komma att få sensorer för att 

öka mängden information. Rådet håller kontakt med Lars Persson 

Skandevall vid Bron för att få mer information under projektets gång. 

 

Kontaktuppgifter till Linn: 

Linn Madsen, linn.madsen@proandpro.se  

070-663 5571 

5 Ortviksparken 

Alena Repko och Sofi Källner från Stadsbyggnadskontoret berättar om 

upprustningen av Ortviksparken. En park som idag för en tynande 

tillvaro men som med hjälp av medel från Boverket och Sundsvalls 

kommun kommer att få ett rejält lyft. Upprustningen ska vara klar i 

september 2019. 

mailto:linn.madsen@proandpro.se
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Britt Eriksson ställer en fråga om underlaget till parkens  

promenadstråk vilka planeras bli av stenmjöl. 

Alena och Sofi vill gärna få in synpunkter inför fortsatt planering av 

parken. Synpunkterna ska vara dem tillhanda, per mail, under 

november månad på nedanstående adresser. 

Alena.repko@sundsvall.se 

sofi.kallner@sundsvall.se 

 

6 Val av nya ledamöter för 2019-2022 

Inför den nya mandatperioden 2019-2022 ska nya ledamöter väljas till 

kommunala funktionshindersrådet. Valet av de tre politiska 

ledamöterna samt deras tre ersättare sker under november och 

december i samband med att ledamöter till andra organ och råd inom 

kommunen väljs. Valet av ledamöter och ersättare från 

funktionshindersrörelsen sker enligt rörelsens egna rutiner. 

Samrådsgruppen kommer att ha möte den 30 november och efter det 

rapporterar Peter Tjernberg vilka fem som valts som ordinarie och vilka 

fem som valts som ersättare från funktionshindersrörelsen.   

 

7 Rapport från Samrådsgruppen 

På senaste samrådsgruppsmötet diskuterades bland annat ledsagning 

och handikapparkeringar och en önskan om att via rådet få mer 

information om detta. Anders Hedenius kommer att berätta mer om 

parkeringssituationen under punkten övrigt och företrädare för 

ledsagningen kommer att bjudas in till rådet under 2019. 

Det arbetas i skrivande stund på en gemensam hemsida för 

funktionshindersföreningarna. När sidan är färdig att presenteras 

kommer adressen att tas med i rådets anteckningar, troligen vid nästa 

möte. 

 

8 Övrigt 

 Anders Hedenius berättar om parkeringarna i centrum i 

samband med de byggprojekt som pågår. De stora arbetena som 

pågår är Hållplats Stenstan på Esplanaden, renoveringen av 

Storbron samt stängningen av norrmalmsparkeringen. Dessa 

arbeten får ibland långtgående kedjeeffekter som gör att 

parkeringsplatser såväl nära som långt ifrån själva arbetet 

påverkas. Flera olika gator och dess status angående 

handikapparkeringar diskuterades. Någon enhetlig information 

mailto:Alena.repko@sundsvall.se
mailto:sofi.kallner@sundsvall.se
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kring vilka handikapparkeringsplatser som finns och vilka som 

flyttats finns idag inte.  

 Behovet av en ny tillgänglighetsutbildning för förtroendevalda 

lyfts av ledamöter från föreningarna. Under nästa mandatperiod 

undersöker vi förutsättningarna för detta. 

 Rådets ledamöter uppmanas att besöka Kalla-spåret, 

tillgänglighets- och rullskidbanan på Södra berget som invigdes 

tidigare i höst. I planeringen av banorna har rådet och 

funktionshindersrörelsen haft möjlighet att komma med tips och 

synpunkter.  

 Bristen på hållplatsutrop på bussarna kom upp för diskussion 

och Anders Hedenius sa att i den kommande upphandlingen av 

kollektivtrafik kommer detta att bevakas extra. 

 

 
9 Avslutning 
Anders Hedenius tackar för dagens diskussioner och avslutar därmed 

mötet. 

 

 

Datum för 2019 års möten kommer att komma ut så fort det finns 

ledamöter klara från politiskt håll och från föreningarna. 


