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KHR § 23 Dnr 2019-000032  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 
- KHR 

Kommunala handikapprådets beslut 

Kommunala handikapprådet godkänner föredragningslistan. 

_____________________________________________________________ 

 



  

 

Kommunala handikapprådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-09 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KHR § 24 Dnr 12533  

Genomgång av föregående protokoll - KHR 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

____________________________________________________________ 
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KHR § 25 Dnr 2019-000033  

Informationer 2019 - KHR 

Jannike Hillding, Barn- och utbildningsnämnden, berättar att en central 

process för Barn- och utbildningsförvaltningen i nuläget är bygget av en ny 

förskola i Krokoms kommun. En viktig del av arbetet är att, i samverkan 

med Samhällsbyggnadsförvaltningen, planera för att lokalerna blir korrekt 

tillgänglighetsanpassade.    

_____ 

 

Karin Jonsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, berättar att förvaltningen i 

samband med bygget av kommunens nya förskola stämmer av med SKL 

Kommentus för stöd i upphandlingen, vilket är mycket användbart för en 

liten kommun som Krokom.  

Kommunen besiktar sina skolgårdar varje år och i år inföll besiktningen tätt 

inpå skolstarten. Vissa ytor som behövde åtgärdas spärrades av – detta är 

under åtgärd nu.  

Finns det intresse från Handikapprådets sida att vara remissinstans i 

framtagandet av fördjupade översiktsplaner vid framtidens byggplaner? 

Återkoppling på KHR i november.  

Från och med januari år 2020 kommer läkarintyg vara ett krav vid begäran 

om specialkost i skolan.  

_____ 

 

Andreas Karlsson, ordförande, informerar om att bygget av gruppbostaden 

på Ljungarvägen i Nälden nu är igång.  

Socialnämnden har beslutat att höstens medborgardialoger ska fokusera på 

Daglig verksamhet kopplad till LSS. Två medborgardialoger är inplanerade 

under hösten.  

_____ 

 

Mona Puttick, Autism & Asperger förening, berättar att föreningen 

fortfarande utgår från Östersund men att de försöker att verka för hela länet. 

Föreningen har fortsatt behov av fler föreningsaktiva med egen diagnos – i 

nuläget är de flesta föräldrar till barn med autism. Vissa ungdomar är dock 

numera med och aktiva i föreningen.  
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KHR § 25 (forts) Dnr 2019-000033  

 

Föreningens ordförande är ofta i kontakt med skolor i länet och i övrigt går 

mycket tid åt till att föräldrar stöttar varandra i gruppen.  

_____ 

 

Margareta Sunnevik, HRF, HRF Krokom deltog på Krokomsdagen den 31 

augusti. Föreningen arbetar för att synliggöra undervisning med tecken som 

stöd (TSS) men har inte märkt av något stort intresse i nuläget. TSS kan 

fungera inom både försskolverksamhet och språkundervisning men det har 

inte blivit prioriterat att utbilda personal i Krokom. Det finns duktiga 

föreläsare inom området att ta hjälp av. 

HRF Krokom firar 30 år den 20 oktober. Plats och tid för firandet är ännu ej 

bestämt.  

_____ 

 

Inga-Lill Hamberg, Hjärt- och lungsjukas förening, föreningen anordnade en 

bussresa till Karolinska sjukhuse under sommaren. Föreningen är framförallt 

aktiv i Östersund och anordnar där bland annat boule och vattengympa. 

_____ 

 

Anna Granath, Funktionsrätt Krokom, Funktionsrätt försöker samla 

representanter från alla föreningar för personer och anhöriga till personer 

med funktionsvariation. Föreningen kan bland annat bli tillfrågad om att 

lämna synpunkter angående tillgänglighet vid nybyggnation av offentliga 

lokaler.  

_____ 

 

Enkelt avhjälpta hinder 

Nina Olofsson, byggprojektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

återkopplar angående listan ”Enkelt avhjälpta hinder”. Nina berättar att 

Arbetsmarknadsenheten som skulle utföra inventeringsuppdraget ännu inte 

har kommit med några resultat vilket har lett till att Nina har återtagit 

uppdraget med att inventera och sammanställa listan. Nina kommer att utföra 

tillgänglighetsinventeringen själv och ska försöka göra det ganska intensivt 

under hösten. 

_____ 
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KHR § 26 Dnr 2019-000068  

Tillgänglighetsprogrammet 2019 

Kort sammanfattning 

Kommunala handikapprådet ska vara referensgrupp i framtagande av de 

enskilda åtgärdsplanerna i Tillgänglighetsprogrammet.  

Vid dagens sammanträde ser rådet över befintligt Tillgänglighetsprogram 

och lämnar synpunkter på innehållet samt förslag på förbättringar.    

Kommunala handikapprådets beslut 

1. Handikapprådet lämnar som medskick att det är en tillgänglighetsfråga att 

säkerställa att antagna dokument är överskådliga och lättförståeliga.  

2. Ordet ”handikappolitik” är förlegat och bör bytas ut.  

_____________________________________________________________     

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.  

Socialnämnden ska besluta om årets åtgärdsplan i samband med 

årsbokslutet.  

I Tillgänglighetsprogrammet framgår det att handikapprådet ska vara 

referensgrupp i framtagande av de enskilda åtgärdsplanerna. För att 

effektivisera framtagandet av planerna har handikapprådet utsett företrädarna 

från handikapporganisationerna i rådet att ingå i referensgruppen.  

_____ 

Kopia till 

Kvalsam 
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KHR § 27 Dnr 2019-000074  

Tillgänglighetspriset 2019 

Kort sammanfattning 

 Tillgänglighetspriset delas ut en gång per år.  

Kommunala handikapprådets beslut 

1. Kommunala handikapprådet beslutar att tilldela Rödöns Jaktskytteklubb 

2019 års Tillgänglighetspris.   

2. Kommunala handikapprådet uppdrar till Andreas Karlsson, ordförande 

och Anna-Carin Hammarberg, FUB, att närvara vid Krokoms Guldkväll 

den 4 oktober 2019.  

3. Kommunala handikapprådet ger Anna-Carin Hammarberg, FUB, och 

Andreas Karlsson, ordförande, i uppdrag att skriva motivering till årets 

pristagare.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Tillgänglighetspriset delas ut till organisation, företag eller enskild person 

som främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt för personer med 

funktionsvariation. 

Priset delas ut en gång per år till och med år 2019. I år kommer priset delas 

ut vid Krokoms Guldkväll den 4 oktober 2019 på Föllingehallen i Föllinge.  

Underlag till beslut 

Nomineringar 2019 

_____ 

Kopia till 

Andreas Karlsson 

Anna-Carin Hammarberg, FUB 
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KHR § 28 Dnr 2019-000034  

Övriga frågor - KHR 

Kommunala handikapprådet vill byta namn till Tillgänglighetsrådet. 

Sekreterare får i uppdrag att undersöka hur namnbytet praktiskt går till. 

Återkoppling sker på KHRs möte den 25 november 2019.  

_____ 

 

 


