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Plats och tid Distans, måndagen den 17 maj 2021 klockan 13:00-14:10 
Beslutande Ledamöter 

Andreas Karlsson, ordförande 
Hans Åsling, Bygg- och miljönämnden 
Peter Grundström, Krokomsbostäder 
Mona Puttick, Autism & Asperger förening 
Johan Nilsson, RBU Jämtland 
Jannike Hillding, barn- och utbildningsnämnden 
 
 

Övriga närvarande Christina Jonsson, utvecklingssekreterare 
Carina Grahn Hellberg, barn- och utbildningsnämnden ej tjg ers 

Justerare Mona Puttick 

Justeringens plats och tid Krokom, 26 maj 2021, klockan 15.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer §§ 7-10 
 Christina Jonsson  

 Ordförande   
 Andreas Karlsson 

 
 

 
  
 
 
                             Justerare Mona Puttick  
    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunala tillgänglighetsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-05-17 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-27 Sista dag för överklagan 2021-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Krokom 
 

Underskrift 
  

 Christina Jonsson  
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KTR § 7 Dnr 2021-000018  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan KTR 
- 2021 
Kommunala tillgänglighetsrådets beslut 
1. Att godkänna föredragningslistan. 
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KTR § 8 Dnr 2021-000019  

Genomgång av föregående protokoll KTR – 2021 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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KTR § 9 Dnr 2021-000020  

Informationer KTR - 2021 
Andreas Karlsson, ordförande Kommunala pensionärsrådet 

Socialnämndens medborgardialoger 
Andreas Karlsson informerar om att Socialnämnden har beslutat om att 
genomföra två medborgardialoger under året, en på våren och en på hösten.  
Socialnämnden kommer att anordna tre medborgarinformationer under 
våren/sommaren utifrån frågeställningen: Medborgardialog våren 2021 
Socialnämnden – Hur vill man bo som äldre i Krokoms kommun 70+? 
Medborgarinformationerna kommer ske digitalt enligt nedanstående datum 
och tider: 
7 juni 2021 klockan 13.00-15.00 för Alsen 
14 juni 2021 klockan 10.00-12.00 för Föllinge 
15 juni 2021 klockan 13.00-15.00 för Krokom. 

Medborgardialog i Nälden 
Andreas Karlsson informerar om att det kommer ske en medborgadialog i 
Nälden under år 2021. Denna medborgardialog kommer inte handla om en 
sakfråga utan vara en bredare dialog om utvecklingen av samhället Nälden 
och ske via Zoom. Datum är inte fastställt ännu. 
Hållplats Nälden kommer byggas och ska vara klar september 2020 och 
Nälden har även en skola som behöver ses över och åtgärdas, göras om eller 
byggas nytt.  

Småbilsupphandling 
Andreas Karlsson informerar om region Jämtland/Härjedalen och 
småbilsupphandlingen (där färdtjänsten ingår) där det har framkommit att 
regionen inte fick rätt i att överklaga domen. Detta innebär att upphandlingen 
nu färdigkrivs mot företaget som vann upphandlingen.  

Översiktsplan Älvfåran 
Arbetet med översiktsplan Älvfåran fortgår och det ska snart ut på samråd. 
Det planeras att 1 400 invånare kommer flytta in i det området.  
____ 
Jannike Hillding, Barn- och utbildningsnämnden 

Kostnader för medicinska behov i skolan 
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Jannike Hillding lyfter att kostnader för medicinska behov i skolan har ökat 
markant. Ofta är det inte lärarna som administrerar medicin eller extra tillsyn 
utan istället anställs assistenter och behoven för detta finns i alla skolor. I fjol 
innebar detta en extra kostnad på fyra miljoner kronor. De olika områdena 
har problem att hålla budgeten och detta är en del i det. 
Mona Puttick, menar att man inte bör prata om övervältringskostnad när det 
diskuteras om extra kostnader för medicin och extra personal i skolan. 
____ 
Hans Åsling, Bygg- och miljönämnden 

Information från Bygg- och miljönämnden 
Hans Åsling lyfter att bygg- och miljönämnden kontinuerligt önskar inspel 
och synpunkter. Han lyfter utemiljö och satsningar på skolgård som exempel 
på områden för inspel. 
____ 
Mona Puttick, Autism & Asperger förening 

Digitala möten 
Hon informerar om att Autism & Asperger föreningen har fortsatt att hålla 
styrelse- och medlemsmöten även under Coronapandemin men att de har 
varit digitala.  
____ 
Linus Ekqvist, VD Krokomsbostäder AB (KBAB) och Annelie Frid, 
Projektledare KBAB 

Freja etapp 2 
Linus Ekqvist meddelar att de deltar på dagens råd dels för att sprida 
information men även för att fånga upp saker om de har missat något utifrån 
ett tillgänglighetsperspektiv.  
De visar sedan en powerpoint presentation där de informerar om projekt 
Freja etapp 2, se bilaga. Bygglovsansökan har överklagats så för tillfället 
inväntar de resultatet av den överklagan. 
Mona Puttick frågar KBAB om det planeras att byggas något utegym i 
Krokom? Hon lyfter att vid andra utegym så har det byggs en vall runt själva 
gymmet men att detta hindrar individer med rullstol att kunna nyttja 
utegymmet. 
Linus Ekqvist svarar att i nuläget är det inte några utegym byggda eller 
planerade.  
____ 
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Peter Grundström, KBAB 

Aspås 
Informerar om att i Aspås så byggs det radhus där det kommer finnas 
hyresrätter. 
____ 
Johan Nilsson, RBU Jämtland 

Information från RBU 
Han meddelar att RBU hoppas på någon form av aktivitet till hösten när 
vaccineringen har kommit längre och smittoläget ser bättre ut. Han 
informerar vidare om att RBU är remissinstans i arbetet med en kälkbacke i 
Persåsen. 
Slutligen vill han lyfta att Region Jämtland/Härjedalen har en 
tillgänglighetskonferens den 6 augusti som kommer att livesändas. 
____ 
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KTR § 10 Dnr 2021-000078  

Övriga frågor – KTR 
Inga övriga frågor. 
____ 
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