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KHR § 30 Dnr 2019-000032  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 
- KHR 
Kommunala handikapprådets beslut 
1. Kommunala handikapprådet godkänner föredragningslistan. 
_____________________________________________________________ 
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KHR § 31 Dnr 12533  

Genomgång av föregående protokoll – KHR 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
_____________________________________________________________ 
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KHR § 32 Dnr 2019-000033  

Informationer 2019 - KHR 
Karolin von Krusenstierna informerar om nuläget i Synskadades riksförbund 
(SRF). SRF arbetar med att ta fram en app med motionsslingor för personer 
med nedsatt syn. Det pågår också ett informationsprogram kopplat till 
färdtjänst. 
_____ 
Carina Grahn Hellberg informerar om att det den 7 december klockan 12.00 
– 16.00 är öppet hus med invigning av mötesplats Smedjan. Smedjans 
lokaler är tillgänglighetsanpassade och är till föreningar i Krokom.  
_____ 
Mona Puttick informerar om att Autism och Asperger förening inte har några 
planerade evenemang under november och december utan istället planerar 
inför kommande föreläsningar under våren 2020.  
_____ 
Margareta Sunnevik informerar om att HRF Krokom har märkt av att 
intresset för att gå med i föreningen är lågt. Föreningens medlemmar är 
främst äldre personer och det är få yngre personer eller föräldrar till barn 
med hörselnedsättning. HRF Krokom brukar delta på evenemang runt om i 
kommunen för att visa att föreningen finns.  
_____ 
Andreas Karlsson informerar om att Region JH arbetar för att få en 
audionom till Jämtland. Det pågår en ny upphandling av färdtjänst, 
skolskjuts och sjuktransporter. Den medborgardialog som socialnämnden 
genomförde med Daglig verksamhet var uppskattad.  
_____ 
Marie Eriksson, enhetschef Bistånd, Hälsa och sjukvård informerar om syn- 
och hörselombudets förändrade uppdrag. Ingen förändring i tjänsteutrymmet 
är planerat, däremot kommer resursen att nyttjas i enlighet med 
hemsjukvårdsavtalet. Ombudet ska fungera som en länk mellan patienten 
och regionens syn- och hörselrehabilitering (Syn- och hörcentralen). 
_____ 
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KHR § 33 Dnr 2019-000068  

Tillgänglighetsprogrammet 2019 
Kort sammanfattning 
Kommunala handikapprådet ser över tillgänglighetsprogramet och lämnar 
förslag på förändringar av programmet.   

Kommunala handikapprådets förslag till beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat 

Tillgänglighetsprogram.  
_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun har ett Tillgänglighetsprogram som antogs av 
kommunfullmäktige 2014. I Tillgänglighetsprogrammet anges ett antal 
övergripande kommunala målsättningar och för varje enskilt kapitel i 
programmet ska åtgärdsplaner tas fram.  
Vid dagens sammanträde arbetar kommunala handikapprådet med förslag till 
reviderat Tillgänglighetsprogram.  
Se förslag till Tillgänglighetsprogram i dokumentet Förslag till 
Tillgänglighetsprogram 191125. 

Underlag för beslut 
Förändringar i Tillgänglighetsprogrammet 191125 
Förslag till Tillgänglighetsprogram 191125 
Nuvarande Tillgänglighetsprogram 
_____ 

Kopia till 
Kvalsam 
Socialnämnden 
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KHR § 34 Dnr 2019-000132  

Reglemente för Kommunala handikapprådet (KHR) 
2020 
Kort sammanfattning 
Kommunala handikapprådet arbetar med förslag till reglemente.    

Kommunala handikapprådets förslag till beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 

för kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). 

Kommunala handikapprådets beslut 
1. Kommunala handikapprådet byter namn till kommunala 

tillgänglighetsrådet. 
2. Namnbytet gäller från och med den 1 januari 2020.   
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunala handikapprådets reglemente gäller från och med september 
2019.  
Vid dagens sammanträde arbetar kommunala handikapprådet med förslag till 
reviderat reglemente.  
I samband med revideringen av reglementet byter kommunala 
handikapprådet att namn till kommunala tillgänglighetsrådet. Namnbytet 
gäller från och med januari 2020.  
Se förslag till reglemente i dokumentet Förslag till reglemente för 
kommunala tillgänglighetsrådet 191125.  
Underlag för beslut 
Förändringar i reglemente för kommunala handikapprådet (KHR) 191125 
Förslag till reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 191125 
Nuvarande reglemente 
_____ 
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KHR § 34 (forts) Dnr 2019-000132  
 
Kopia till 
Socialnämnden 
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KHR § 35 Dnr 2019-000120  

Sammanträdesdagar 2020 
Kommunala handikapprådets beslut 
1. Kommunala handikapprådet antar förslag till sammanträdesdagar för 

2020. 
2. Kommunala handikapprådet kan i samverkan med kommunala 

pensionärsrådet ordna fyra öppna beredningsmöten under 2020. 
_____________________________________________________________  

Beskrivning av ärendet 
Under 2019 har Kommunala handikapprådet haft två öppna 
beredningsmöten där allmänheten har bjudits in att delta i mötena. Det första 
öppna beredningsmötet ordnades på Hällebo i Offerdal och det andra på 
Solbacka i Föllinge.  
Kommunala pensionärsrådet kommer att fortsätta med öppna 
beredningsmöten under 2020 och bjuder in kommunala handikapprådet att 
delta vid dessa tillfällen.  
Följande sammanträdesdagar gäller för öppna beredningsmöten: 
Fredagen den 31 januari klockan 10.00-12.00 (Kommunhuset, Krokom)     
Torsdagen den 30 april klockan 10.00-12.00 (Solbacka, Föllinge) 
Fredagen den 28 augusti klockan 10.00-12.00 (Hotagsfjärden, Rötviken) 
Fredag den 23 oktober klockan 10.00-12.00 (Hällebo, Offerdal) 
 
Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunala handikapprådet:  
Måndagen den 17 februari klockan 13.00-16.00 
Måndagen den 18 maj klockan 13.00-16.00  
Måndagen den 14 september klockan 13.00-16.00 
Måndagen den 16 november klockan 13.00-16.00    
 



 

Kommunala handikapprådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(12) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

 KHR § 35 (forts) Dnr 2019-000120  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 8 november 2019 
_____ 

Kopia till 
Sekreterare 
Kommunala pensionärsrådet 
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KHR § 36 Dnr 2019-000034  

Övriga frågor - KHR 
Kort sammanfattning 
Special Olympics 2021 
Under februari 2021 kommer Sverige att vara värd för Special Olympics 
World Winter Games. Kommunala handikapprådet diskuterar huruvida 
Krokom ska ha några aktiviteter i samband med detta. Kommunala 
handikapprådet lyfter frågan på kommande sammanträde. 
_____ 

Återkoppling Guldkvällen och Tillgänglighetspriset 
Andreas Karlsson återkopplar från årets Guldkväll och utdelningen av 
Tillgänglighetspriset. Andreas påminner om att det redan nu är dags att börja 
fundera på någon att nominera till nästa års pris.  
_____ 

Ram- och detaljbudget 2020  
Nytt rambudgetbeslut fattas i Kommunfullmäktige den 4 december. Därefter 
kan förvaltningarna påbörja arbetet med ny detaljbudget för 2020. 
_____  

Handikappsamverkan/Funktionsrätt 
Funktionsrätt (tidigare Handikappsamverkan) är en paraplyorganisation för 
funktionsföreningar i kommunen. I dagsläget är det endast ett fåtal personer 
som deltar vid organisationens träffar och det är därför oklart om föreningen 
ska fortsätta finnas kvar på kommunnivå. Organisationen kvarstår på 
länsnivå (Funktionsrätt Jämtland). Frågan tas upp igen på nästa 
sammanträde.  
_____ 

Plogning och sandning i kommunens regi 
Bristande plogning och sandning i kommunens regi medför problem för 
funktionshindrade att röra sig mellan hem, skola och arbetsplatser med mera 
under vintertid. Särskilt övergångstället i Byskogen är ett problem. Andreas 
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Karlsson tar med sig frågan och återkopplar på nästa möte med 
handikapprådet.  
_____ 

Stöd till föräldrar med funktionsnedsättning  
Många miljöer där barn vistas är inte anpassade för föräldrar med 
funktionsnedsättning. Det medför problem för föräldrarna vid exempelvis 
hämtning och lämning på skola och förskola. Det hade underlättat om det 
fanns en funktion inom kommunen dit en funktionshindrad förälder kunde 
vända sig för att få hjälp med de här frågorna. 
_____ 
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