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Plats och tid Kommunhuset, Viljan, måndagen den 18 februari 2019, klockan 13.00-15.45 

Beslutande Ledamöter 

Karin Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden, tf. ordförande  

Jan Runsten, bygg- och miljönämnden 

Anna-Carin Hammarberg, FUB 

Margareta Sunnevik, HRF Krokom 

 

Övriga närvarande Leif Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden, ej tjg ersättare 

Sofie Eén, sekreterare 

I övrigt se respektive paragraf 

 

Justerare Margareta Sunnevik 

Justeringens plats och tid Krokom den 4 mars 2019 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 1-6 
 Sofie Eén  

 Ordförande   
 Karin Jonsson  

 Justerare   
 Margareta Sunnevik   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunala handikapprådet 

Sammanträdesdatum 18 februari 2019 

Datum då anslaget sätts upp 5 mars 2019 Sista dag för överklagan 26 mars 2019 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Socialförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Sofie Eén  
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KHR § 1 Dnr 12589  

Ordförande vid dagens sammanträde 

Karin Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden, väljs till tillförordnad ordförande 

vid dagens sammanträde på grund av att ordförande och vice ordförande i 

kommunala handikapprådet inte kan närvara. 

_____________________________________________________________    
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KHR § 2 Dnr 2019-000032  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 
- KHR 

Kommunala handikapprådets beslut 

1. Kommunala handikapprådet godkänner föredragningslistan.  

_____________________________________________________________  
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KHR § 3 Dnr 12533  

Genomgång av föregående protokoll - KHR 

§ 24. Anhörigstöd 

Kommunala handikapprådet får i uppdrag att till nästa sammanträde gå 

igenom broschyren om anhörigstöd och fundera om det bör stå något mer i 

den. Sekreteraren skickar broschyren till handikapprådet.  

Föregående protokoll läggs därefter till handlingarna.  

________________________________________________________________  

 



  

 

Kommunala handikapprådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(9) 

Sammanträdesdatum 

18 februari 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KHR § 4 Dnr 2019-000033  

Informationer 2019 - KHR 

Överförmyndarnämnden 

Sara Anselmby, kanslichef informerar om bildandet av en gemensam 

överförmyndarnämnd som kommunfullmäktige beslutade om i december 

2018. Det är Krokoms kommun, Östersunds kommun och Åre kommun som 

har bildat en gemensam nämnd. Östersunds kommun är värdkommun.  

Anna-Carin Hammarberg är Krokoms representant och vice ordförande i den 

gemensamma överförmyndarnämnden.  

Att ärendet inte har lyfts i handikapprådet tidigare kan bero på att det inte 

finns några bra utarbetade rutiner avseende när frågor ska lyftas i 

handikapprådet.  

_____ 

Utbildning/information   

Kommunala handikapprådet har sitt första sammanträde denna period och 

får bland annat utbildning/information om kommunala handikapprådets 

reglemente och Tillgänglighetsprogrammet.   

Tillgänglighetsprogrammet  

Sofie Eén informerar bland annat om en webbutbildning om FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Handikapprådet får i uppdrag att gå igenom utbildningsmaterialet till nästa 

sammanträde. Är det en utbildning som berörd personal i kommunen ska 

genomföra? Sofie skickar information om webbutbildningen till 

handikapprådet.  

_____ 

Anna-Carin informerar om FUB och Margareta informerar om HRF.  

Karin Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden, informerar om kommande 

projekteringar och det lyfts att handikapprådet fortsatt ska vara rådgivande 

när det gäller Smedjan.  

_____ 
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KHR § 4 (forts) Dnr 2019-000033  

 

Margareta, HRF, informerar om Tecken som stöd, som är en kurs för bland 

annat personal inom äldreomsorgen och barnomsorgen. Det är tio 

kurstillfällen med start den 27 mars 2019.  

_____ 

Enkelt avhjälpta hinder 

Nina Olofsson, byggprojektledare, informerar att Arbetsmarknadsenheten 

har inventerat alla kommunala byggnader efter en lista som Nina har 

sammanställt.  

  

Nina väntar på att få tillbaka listan, som hon förhoppningsvis får inom några 

veckor. Hon blir inbjuden till kommunala handikapprådets nästa 

sammanträde och informerar om den.   

 

Hörslinga  

Anna-Carin, FUB, påtalar vikten av hörslinga på Smedjan. Nina tar med sig 

det.   

_____ 

 



  

 

Kommunala handikapprådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(9) 

Sammanträdesdatum 

18 februari 2019 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KHR § 5 Dnr 2019-000035  

Uppföljning av tillgänglighetsprogrammet 2018 

Kommunala handikapprådets beslut 

1. Kommunala handikapprådet godkänner uppföljningen av 

kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och 

samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplaner 2018.  

2. Kommunala handikapprådet vill att det i kommande års uppföljning av 

åtgärdsplanerna tydligt ska framgå vad som är gjort och inte gjort 

avseende respektive aktivitet/åtgärd.  

_____________________________________________________________ 

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.  

Resultatet av uppföljningen av åtgärdsplanerna från kommunstyrelsen och 

respektive nämnd ska rapporteras till handikapprådet vid årets första 

sammanträde och därefter till kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 6 februari 2019 

Uppföljning av åtgärdsplaner 2018 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyresen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktige 
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KHR § 6 Dnr 2019-000034  

Övriga frågor – KHR 

Special Olympics 

Special Olympics Winter Games kommer till länet 2021. Temat är folkhälsa. 

Anna-Carin, FUB, lyfter att Socialförvaltningen bör titta på vad de kan göra 

med detta - Öka den fysiska aktiviteten för personer med 

utvecklingsstörning.  

_____ 

Medskick 

Vid projektering ta hjälp av pedagogiska hörselvården. Önskvärt att det vid 

projektering beaktas tidigt. 

_____ 

Kontaktuppgifter 

Anna-Carin, FUB, tycker att kontaktuppgifter till sekreterare och ordförande 

i handikapprådet ska finnas både på kommunövergripande nivå och under 

socialnämnden på kommunens hemsida. 

Sekreteraren pratar med kommunikationsavdelningen.  

_____ 

 

 


