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Plats och tid Distans, tisdagen den 16 november 2021 klockan 13.00-15.00 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Karlsson, C, ordförande  

Hans Åsling, C, bygg- och miljönämnden 

Peter Grundström, S, Krokomsbostäder 

Margareta Sunnevik, HRF Krokom 

 

Övriga närvarande Maria Johnsson, utvecklingssekreterare 

Justerare  

Justeringens plats och tid Krokom, 29 november 2021 klockan 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 16-20 
 Maria Johansson  

 Ordförande   
 Andreas Karlsson  

 Justerare   
 Margareta Sunnevik   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Kommunala tillgänglighetsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-11-16 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-30 Sista dag för överklagan 2021-12-21 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Krokom 
 

Underskrift 

  

 Maria Johansson  
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KTR § 16 Dnr 2021-000018  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan KTR 
- 2021 

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut 

1. Kommunala tillgänglighetsrådet godkänner föredragningslistan.     
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KTR § 17 Dnr 2021-000019  

Genomgång av föregående protokoll KTR - 2021 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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KTR § 18 Dnr 2021-000020  

Informationer KTR - 2021 

Helena Ivansson, biträdande Medicinskt ansvarig sjuksköterska och 

samordnare nära vård 

 

Helena informerar om den omställningen som sker inom hälso- och 

sjukvården enligt bifogad presentation.  
 

God och nära vård är en primärvårdreform som Sveriges riksdag tog beslut 

om hösten 2020. Därefter träffades en överenskommelse mellan Regeringen 

och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Hälso- och sjukvårdslagen har 

reviderats med ett större fokus på hälsobefrämjande, rehabiliterande och 

förebyggande vård och omsorg, reviderad lag trädde i kraft i juli 2021.  

 

Regionerna och kommunerna har i uppdrag att omsätta God och nära vård 

från tanke till handling. Fram till 2024 kan stimulansmedel äskas för att 

stödja omställningen. Regionerna och kommunerna i Jämtland har kommit 

överens om en gemensam handlingsplan med aktiviteter. Krokoms kommun 

har utökat en lokal samverksansarena och ordnade former med 

tjänstepersoner och politiker. Krokoms kommun ligger ungefär mitt i 

omställningen sett till Sverige i sin helhet.  

____ 

 

Andreas Karlsson, ordförande Kommunala tillgänglighetsrådet 

Andreas informerar om Krokoms kommun enligt bifogad presentation. 
___ 

 

Nina Olofsson, Christina Sundien, Maria Jordan, Christian Hellkvist, Jonas 

Bernhardsson, Anders Hedin, Pontus Lundstedt, Daniel Kristoffersson och 

Josef Åstrand. 

 

Dialog med plan- och fastighetsavdelningen. 
 

Margareta Sunnevik, HRF berättar om när hon var med i referensgruppen för 

den nya förskolan och de synpunkter hon lämnade.  
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KTR § 18 (forts) Dnr 2021-000020  

 

Nina Olofsson informerar om att vissa synpunkter från Margareta har tagits 

emot. Beslutet vid upphandlingen av förskolan var att utgå från den 

ramavtalsupphandling som SKR redan har gjort. I den upphandlingen har 

SKR angett vilka krav som ska finnas på akustiken. Kraven är ganska höga 

och går inte att jämföra med befintliga förskolor och skolor. När förskolan är 

färdigbyggd görs en besiktning med en utomstående besiktningsman för att 

säkerställa att kraven på akustiken är uppfyllda. I samband med det kommer 

kommunen kräva in handlingar som behövs för att verifiera att kraven är 

uppfyllda. 

 

I juni gick kommunen ut med upphandlingen, anbudstiden gick ut i 

september. Endast ett anbud kom in, vilket inte var komplett. Att kunna 

tilldela blev klart först fredagen den 12 november. Kontrakt skrivs i 

december och därefter börjar projekteringen där man kan se om exempelvis 

tillägg behöver göras. Tanken är dock inte att ändra så mycket så att det 

ramavtal som är beslutat om frångås. Då upphandlingen i det här fallet har 

skett via ramavtal är det beslutat att man ska upphandla en färdigprojekterad 

skola. I vanliga fall, om kommunen skulle projektera fram förskolan hade 

referensgruppens synpunkter kunna beaktas på annat sätt.  

 

Det diskuteras huruvida rådet och dess funktion är känd för plan- och 

fastighetsavdelningen. Det konstateras att det inte har varit tydligt dem. 

Förra rådet ställdes frågan hur rutinerna att involvera rådet säkerställs. När 

projekten läggs in i det program som används finns det checklistor på alla 

viktiga delar inom projektet. I checklistan finns en punkt om att 

tillgänglighetsrådet ska kontaktas. Det har dock varit svårt att hitta formen 

för samarbetet, exempelvis i vilket skede rådet ska involveras och på vilket 

sätt det ska ske. Detta kan utvecklas. 

 

Vidare diskuteras att tillgänglighetsrådets involvering bör flyttas framåt i 

processen, redan innan beställning av en byggnation går till plan- och 

fastighetsavdelningen. 

____ 
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KTR § 18 (forts) Dnr 2021-000020  

 

Björn Hammarberg, näringslivsutskottet 

 

Upphandlingen av färdtjänst 

 

Utgår från dagens råd på grund av miss från sekreterare. 

____ 

 

Linus Ekqvist, Krokomsbostäder AB, KBAB 

 

Linus informerar om KBAB och hur de arbetar med 

tillgänglighetsfrågor enligt bifogad presentation. 

 

Linus informerar om att större delen av KBAB:s bestånd är producerat 

mellan slutet på 60-talet till början på 80-talet då regelverket gällande 

tillgänglighet såg ut på ett helt annat sätt än vad det gör idag. Det handlar då 

om anpassningar som ofta påkallas av direktiv eller åtgärder eller när ny 

hyresgäst flyttar in som behöver anpassningar. Det är vid nyproduktion som 

KBAB har möjlighet att tillgänglighetsanpassa från första början och rådet 

har då en viktig funktion. Det är då av vikt att rådet involveras i ett tidigt 

skede för att kunna påverka. I tillståndsprocessen och de 

ramavtalsupphandlingar som finns för nyproduktion för allmännyttan är alla 

lagkrav uppfyllda. Det går att gå utöver lagkraven genom att lägga viss 

tyngdpunkt på något visst område, exempelvis utemiljön. Det är dock något 

som KBAB inte alltid fångar upp om de inte får det till sig. Linus påtalar att 

de måste påminna sig om att vid ett så tidigt skede som möjligt, helst vid 

första utkast på ritning och struktur av utemiljö fånga upp sådana 

synpunkter.  

 

Det diskuteras när i processen tillgänglighetsrådet bör involveras för att 

kunna påverka.  

___ 

 

Återkoppling från referensgrupp 

 

Inget att informera då ingen deltagare har varit med i någon referensgrupp 

sedan senaste råd. 

____ 
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KTR § 19 Dnr 2021-000139  

Sammanträdesdagar 2022 - KTR 

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut 

1. Kommunala tillgänlighetsrådet antar förslag till sammanträdesdagar för år  

    2022.     

 

 

Beskrivning av ärendet 

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunala tillgänglighetsrådet för 

år 2022: 

Måndagen den 14 februari klockan 13.00-16.00 

Tisdagen den 10 maj (Öppet beredningsmöte tillsammans med KPR) 

Måndagen den 23 maj klockan 15.00-18.00 

Måndagen den 5 september (Öppet beredningsmöte tillsammans med KPR) 

Tisdagen den 20 september klockan 13.00-16.00 

Måndagen den 14 november (Öppet beredningsmöte tillsammans med KPR) 

Tisdagen den 29 november klockan 15.00-18.00 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 3 november 2021 
____ 

Kopia till 

Sekreterare 

Kommunikation  
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KTR § 20 Dnr 2021-000021  

Övriga frågor KTR - 2021 

Inga övriga frågor.  

___ 

 

 

 

 

 


