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Beslutande Ledamöter 

Andreas Karlsson, C, ordförande  

Carina Grahn Hellberg, S, barn- och utbildningsnämnden, tjg ers för Jannike 
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Hans Åsling, C, bygg- och miljönämnden 

Gunnel Persson Westin, S, Krokomsbostäder, tjg ers för Peter Grundström, S, 
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 Sekreterare  Paragrafer §§ 11-15 
 Maria Johansson  

 Ordförande   
 Andreas Karlsson  

 Justerare   
 Anna-Carin Hammarberg   
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KTR § 11 Dnr 2021-000018  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan KTR 
- 2021 

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut 

1. Kommunala tillgänglighetsrådet godkänner föredragningslistan med 

följande ändringar:  

 

Tillägg under övriga frågor: 

 LSS-kurs 

 Corona-läget 

 Byta tidpunkt på mötena 
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KTR § 12 Dnr 2021-000019  

Genomgång av föregående protokoll KTR - 2021 

Föregående protokoll läggs till handlingarna med följande justering på sida 

fem: ”Andreas Karlsson, ordförande Kommunala pensionärsrådet” justeras 

till ”Andreas Karlsson, ordförande Kommunala tillgänglighetsrådet”.    
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KTR § 13 Dnr 2021-000020  

Informationer KTR - 2021 

Andreas Karlsson, ordförande Kommunala tillgänglighetsrådet 

Medborgardialoger hösten 2021 
Socialnämnden har beslutat om att genomföra en medborgardialog under 

hösten som ska handla om fritidsaktiviteter för målgruppen LSS. Datum är 

ännu inte satt. 

 

Gunnel Persson Westin som gav förslaget i socialnämnden får ordet för att 

tillägga något om den beslutade medborgardialogen. Gunnel informerar om 

att förslaget kommer utifrån ett projekt i Östersund för personer med 

funktionsvariation som handlar om motorsport. Deltagarna har fått 

utbildning och deltar på olika aktiviteter. Det har även utvecklats till att de 

gymmar med hjälp av ledare och att de har kontakt med flera olika 

idrottsklubbar. Det har varit väldigt givande och Gunnel vill att Krokoms 

kommun ska kunna skapa något liknande vilket är anledningen till förslaget. 

 

Förlängning av tillgänglighetspriset 
Beslut om att tillgänglighetspriset ska fortsätta har socialnämnden tidigare 

fattat för ett eller två år framåt. Vid förlängningen av tillgänglighetspriset i år 

kommer förslag lämnas på att priset ska delas ut tills vidare och därmed 

fortlöpa varje år till annat beslut fattas. Kommunala tillgänglighetsrådet ser 

positivt på detta. 

____ 

Agneta Östlund, enhetschef Stöd och service och Lisette Eriksson, 

arbetskonsulent Stöd och service 

Smedjan 

Tidplanen är att inflytt på Smedjan sker efter nyår. Läget just nu är att 

ombyggnationen är påbörjad. Det har varit ett tätt samarbete med SABY och 

Stöd och service upplever att det kommer bli bra för verksamheten med de 

anpassningar som har gjort. 

 

Anna-Carin Hammarberg undrar om alla från Amigo kommer att flytta till 

Smedjan. Agneta svarar ja och att det blir några fler där behov finns. Enligt 

planen kommer 15 brukare flytta till Smedjan och fyra personal från Amigo 

till att börja med, de har dock tagit höjd för fem personal. 
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KTR § 13 (forts) Dnr 2021-000020  

____ 

 

Nina Olofsson, byggprojekledare, plan- och byggavdelningen 

Aktuella byggnationer och byggplaner i Krokoms kommun 

På gång i kommunen: 

- Rivning av Ås skola och förstudie under hösten av nya lokaler i Ås skola. 

Förstudien kommer att leda till en projektering av den nya delen på Ås skola.  

- Upphandling av ny förskola med anbudsöppning den 27 september. 

Kommunala tillgänglighetsrådet har varit med i referensgruppen. 

- Avtal för nya moduler för Näldens skola för att lösa trångboddheten skrivs 

på under veckan.  

- Rödöns skola blev klar precis innan skolstart.  

- Ny kontorsbyggnad för VA-avdelningen på gång efter detaljplanändring. 

- Ombyggnation av golv på Aspås förskola för att förbättra ljudisolering 

mellan våningarna.    

 

Ordförande Andreas Karlsson frågar hur det säkerställs att Kommunala 

tillgänglighetsrådet deltar i byggprocesser. Andreas önskar att Nina tar med 

sig frågan och återkommer. Nina tar med sig frågan och återkopplar till rådet 

i november. Hon lyfter att den rutinen de vill ha för byggprojekten är att ha 

en projektgrupp bestående av de närmaste berörda cheferna och facket. Den 

berörda chefen bildar sedan en referensgrupp där Kommunala 

tillgänglighetsrådet kopplas in. 

 

Anna-Carin Hammarberg ger förslag om att de som är med i en 

referensgrupp kan återkoppla till Kommunala tillgänglighetsrådet. Det kan i 

sin tur leda till ytterligare synpunkter från rådet som kan tas med till 

referensgruppen. Förslaget är att det kan vara en stående punkt i 

dagordningen – ”återkoppling från referensgrupp”. Sekreterare får i uppdrag 

att lägga in det som en stående punkt till kommande råd.   

 

Kommunala tillgänglighetsrådet kommer fram till att tjänstepersonerna på 

plan- och byggavdelningen kontinuerligt bör bjudas in till råden enligt någon 

form av rullande schema. 

____ 
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KTR § 14 Dnr 2020-000083  

Tillgänglighetspriset 2019-2021 

Kort sammanfattning 

Tillgänglighetspriset delas ut en gång per år.     

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut 

1. Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar vem av de nominerade som 

kommer att tilldelas 2021 års Tillgänglighetspris.   

2. Kommunala tillgänglighetsrådet uppdrar till Andreas Karlsson, 

ordförande och Anna-Carin Hammarberg, FUB, att delta i utdelning av 

priset. 

3. Kommunala tillgänglighetsrådet 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. 

 

Kommunala tillgänglighetsrådet är enade om att det inte ska skrivas ut i 

protokollet vem som ska tilldelas priset på grund av att det inte ska 

offentliggöras innan priset är utdelat.    

Underlag för beslut 
Nomineringar 2021 

 

____ 

Kopia till 

Andreas Karlsson 

Anna-Carin Hammarberg, FUB 
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KTR § 15 Dnr 2021-000021  

Övriga frågor KTR - 2021 

LSS-utbildning   
Anna-Carin Hammarberg informerar om att FUB kommer att ha en kurs om 

LSS-lagstiftningen. Kommunala tillgänglighetsrådet bjuds in. Datum är ännu 

inte satt, de siktar på november eventuellt december.    

____ 

 

Corona-läget 

- Hur ser smittoläget ut både vad gäller individer och personal? 

Sekreterare informerar om att det inte är några smittade vårdtagare eller 

personal inom socialförvaltningen. 

 

- Har alla dagliga verksamheter öppnat? 

Svar från Stöd och service: Ja, vi har öppnat verksamheten helt nu.  

 

- Hur gör Krokoms kommun angående vistelse i gemensamhetsutrymmen 

hos personalen för dem som inte har vaccinerat sig?  

Sekreterare tar med sig frågan och återkopplar till rådet. 

____ 

 

Byta tidpunkt på mötena 
Anna-Carin Hammarberg lyfter att det är svårt för de från föreningarna att 

kunna delta när tillgänglighetsrådets möten är förlagda på dagtid. Tidigare år 

har det alternerats mellan möten på dagtid respektive på kvällstid för att 

underlätta deltagandet. Hon lyfter frågan för att få synpunkter från rådet om 

att återgå till ett sådant upplägg för rådets möten. Ordförande Andreas 

Karlsson ser positivt på det.  

 

Sekreterare tar med sig frågan till förvaltningen. Rådet lyfter frågan igen på 

kommande råd i november.  

____ 

 


