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KHR § 7 Dnr 2019-000032  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2019 
- KHR 

Kommunala handikapprådets beslut 

Kommunala handikapprådet godkänner föredragningslistan med följande 

ändringar  

Utgår: 

- Information: Enkelt avhjälpta hinder. Nina Olofsson, 

byggprojektledare, återkopplar angående listan. Flyttas till 

nästkommande möte den 9 september 2019.  

_____________________________________________________________   
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KHR § 9 Dnr 12533  

Genomgång av föregående protokoll – KHR 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

_____ 
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KHR § 10 Dnr 2019-000033  

Informationer 2019 - KHR 

Karolin Von Krusenstierna, Synskadades riksförbund, informerar om läget i 

föreningen. Föreningen är i nuläget vilande i väntan på en interimsstyrelse 

inom de närmsta veckorna.  

_____ 

Karin Jonsson, samhällsbyggnadsnämnden, informerar om vilka frågor som 

är aktuella i samhälsbyggnadsnämnden för närvarande. Aktuella frågor just 

nu är bland annat byggandet av LSS-boendet Ljungarevägen i Nälden och 

framtida användning av Smedjan i Krokom.  

_____ 

Mona Puttick, Autism och Aspberger förening, berättar att en utmaning som 

föreningen har är att endast ett fåtal av medlemmarna har en egen diagnos. 

De flesta medlemmarna är föräldrar till barn med diagnos.  

Föreningen har haft träffar på Djungelhuset i Östersund under våren och 

hösten. Träffarna gör snart ett sommaruppehåll.  

_____ 

Margareta Sunnevik, Hörselskadades riksförbund (HRF), berättar att 

föreningen gör ett uppehåll under sommaren och startar upp igen i augusti. 

HRF ska medverka på Krokomsdagen den 31 augusti och då dela bord med 

Handikappsamverkan.  

HRF Krokom firar 30 år i år och planerar att fira detta med Hörselveckan 

den 16-22 oktober.  

_____ 

 

Carina Grahn Hellberg, barn och utbildningsnämnden, informerar om att 

fokus just nu ligger på aktuella skolfrågar och nybyggnation av förskolor. 

Carina tar med sig till nämnden den 14 maj att det är viktigt att KHR får 

lämna synpunkter på planritningarna för kommande byggnationer.  

_____ 
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KHR § 10 (forts) Dnr 2019-000033  

 

 

Johan Nilsson, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar 

(RBU), berättar att förbundet har arbetat aktivt för att göra LSS till en viktig 

valfråga och att detta har lyckats.  

Föreningen fortsätter också att arbeta för att hjälpa ungdomar med handikapp 

till en meningsfull fritid, bland annat genom utflykter till naturreservat.  

_____ 

Anna-Carin Hammarberg, Förening för barn och ungdomar vuxna med 

utvecklingsstörning (FUB), informerar om att föreningen på länsnivå har ett 

samarbete med Rwanda, Nicaragua och Bolivia där de tillsammans med 

sponsorer och SIDA skänker pengar till behövande barnfamiljer. Den 13 juni 

klockan 18.30 anordnas ett möte på Prästgatan 58 med information om 

insamlingen och vad den har resulterat i.  

Föreningen arbetar även med att påminna godemän om att det snart är EU-

val och att deras huvudmän kan vilja rösta. 

Föreningen har också överklagat Östersunds kommuns beslut att anhöriga 

inte kan arbeta som personlig assistent och nu fått rätt hos IVO.  

_____ 

Andreas Karlsson, ordförande, berättar att två personer som tidigare har 

deltagit i daglig verksamhet i Krokoms kommun nu har gått vidare till 

utvecklingsanställning på Samhall.  

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning (HAB-ersättning) finns 

kvar på nationell nivå och ansökan ska vara inskickad senast den 1 juni 

2019. 

_____ 

Rådet går gemensamt igenom planritningarna för Ljungarevägen och 

uttrycket synpunkter angående utformningen av boendet och huruvida den 

tänkta utformingen passar målgruppen. Karin tar med sig åsikterna till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

_____   
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KHR § 11 Dnr 2019-000037  

Tillgänglighetsprogrammet - Åtgärdsplan 2019 

Kommunala handikapprådet ska vara referensgrupp i framtagande av de 

enskilda åtgärdsplanerna i Tillgänglighetsprogrammet.  

Vid dagens möte beslutas att rådet inför nästkommande möte ska läsa 

igenom föreslaget tillgänglighetsprogram och återkomma med synpunkter 

gällande innehåll samt förslag på förbättringar. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 

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.  

I februari 2019 träffade en representant från Socialförvaltningen 

referensgruppen och gick igenom förvaltningens förslag till åtgärdsplan 

2019.  

______ 
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KHR § 12 Dnr 2019-000072  

Tillgänglighetsprogrammet – webbutbildning 

På mötet den 18 februari 2019 fick handikapprådet i uppdrag att gå igenom 

utbildningsmaterialet i webbutbildningen om FN:s konvention om mänskliga 

rättigheter. 

Kommunala handikapprådet anser att utbildningsmaterialet i 

webbutbildningen är bra men att det för att bli användbart behöver förankras 

på något vis, exempelvis genom efterföljande diskussioner i en arbetsgrupp. 

_____ 
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KHR § 13 Dnr 2019-000073  

Broschyr anhörigstöd 

Kommunala handikapprådet lämnar synpunkter på kommunens broschyr om 

anhörigstöd.  

Kommunala handikapprådet anser att broschyren är alltför kortfattad, det 

saknas bland annat information om lagstadgat anhörigstöd. Framtida 

broschyr bör hämta inspiration från exempelvis Socialstyrelsen och 

Östersunds kommuns broschyrer om anhörigstöd.  

_____ 
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KHR § 14 Dnr 2019-000074  

Tillgänglighetspriset 2019 

Kort sammanfattning 

Tillgänglighetspriset delas ut en gång per år. Även i år kommer priset att 

delas ut vid Guldkvällen i oktober.  

Rådet diskuterar lämpliga kandidater att nominera. Nomineringarna måste 

beslutas på mötet den 9 september.  

Inför mötet den 9 september ska rådet maila Hanna med kompletta förslag på 

kandidater att nominera.  

_____   
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KHR § 15 Dnr 2019-000034  

Övriga frågor – KHR 

Carina Grahn Hellberg, barn och utbildningsnämnden, berättar att Krokoms 

byförening har dragit upp gå-slingor i Krokom för att främja motionerande 

bland invånarna.  

Gå-slingorna är utmärkta på en karta och färgmarkerade enligt distans. 

Carina tar med sig från rådet att det kan vara en god idé att även märka ut 

distanserna genom att använda symboler eftersom inte alla kan se färger.  

_____ 

 


