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KTR § 10 Dnr 2022-000038  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan KTR 
- 2022 

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut 

1.  Kommunala tillgänglighetsrådet godkänner föredragningslistan med 

följande tillägg: 

Övriga frågor: 

 Tillgänglighet i multiarenor 

_____________________________________________________________   
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KTR § 11 Dnr 2022-000039  

Genomgång av föregående protokoll KTR - 2022 

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut 

1. Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

_____________________________________________________________    
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KTR § 12 Dnr 2022-000040  

Informationer KTR - 2022 

Veronica Molander, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Veronica informerar om God och Nära vård. 

Hon berättar att hon har tidigare jobbat väldigt många år inom kommunen 

och gör nu sin fjärde vecka på tjänsten som MAS. 

Hon informerar om att arbetet med God och nära vård är ett arbete som 

kommer ta lång tid och är inget som blir klart över en natt. God och Nära 

vård kom till för att vi har ett föråldrat hälso- och sjukvårdssystem. Systemet 

är jättebra på att ta hand om akuta ärenden men det långvariga 

omhändertagandet har inte varit lika bra.  

Det är även ett helt annat samhälle idag med mycket mer digital teknik och 

mycket högre psykisk ohälsa än vad det var när vårt nuvarande hälso- och 

sjukvårdssystem kom till. Det är även mycket längre omhändertagande 

gällande rehabilitering, vi blir äldre idag och kan leva med kroniska 

sjukdomar under mycket lång tid. Grunden för God och Nära vård är att 

primärvården ska vara navet.  

Det finns lokala samverkansarenor i varje kommun där det finns 

representation från både kommun och region. I Krokoms kommun har denna 

samverkansarena en otrolig bredd och erfarenhet avseende yrkeskategorier 

och kunskap. 

Det finns en stor utmaning avseende den demografiska utvecklingen då 

individer som är 80 år och äldre ökar mer än vad den arbetsföra åldern ökar. 

Detta innebär att vi inte kan lösa problemet med att anställa fler utan vi 

måste ändra arbetssätt. 

____ 

Utvecklingssekreterare Christina Jonsson informerar om att Lars 

Hägerström, Attention Jämtland-Härjedalen och Mona Puttick, Autism & 

Asperger förening har valt att lämna sina uppdrag i Kommunala 

tillgänglighetsrådet. 

 

Hon informerar vidare om att Kommunala tillgänglighetsrådet kommer 

övergå från Socialnämnden till Kommunstyrelsen efter årsskiftet.  

 

Ordförande Andreas Karlsson lyfter att det behövs en översyn av 

reglementet för Kommunala tillgänglighetsrådet eftersom det ska övergå till 

Kommunstyrelsen. 
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____ 

Ordförande Andreas Karlsson informerarom att det är gemensam öppen 

beredning för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala 

tillgänglighetsrådet den 14 november klockan 10.00-12.00 i centrala 

Krokom. Rådet har inga inspel på ämnen för den öppna beredningen. 

____ 
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KTR § 13 Dnr 2021-000119  

Tillgänglighetspriset 2022 - tills vidare 

Kort sammanfattning 

Tillgänglighetspriset delas ut en gång per år.         

Beskrivning av ärendet 

Tillgänglighetspriset delas ut en gång per år till organisation, företag eller 

enskild person som främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt för 

personer med funktionsvariation. 

Då endast tre ledamöter deltar på rådet så får inga beslut tas. 

Närvarande på mötet kommer därför överens om att utvecklingssekreteraren 

skickar ut de fyra nomineringar som inkommit via e-post till samtliga i 

Kommunala tillgänglighetsrådet och att de får lägga sin röst antingen via e-

post eller per telefon till utvecklingssekreteraren. 

Utvecklingssekreteraren kommer sedan meddela ordförande vem som ska 

tilldelas priset när rösterna räknats samman.  

____  
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KTR § 14 Dnr 2022-000042  

Övriga frågor KTR – 2022 

 Tillgänglighet i multiarenor 

Det lyfts under rådet att multiarenan i Björkparken inte är 

tillgänglighetsanpassad avseende rullstol och belysning. 

____ 

 


	Paragraf1
	Förslag1
	Paragraf1Slut
	Paragraf2
	Förslag2
	Förslag2Slut
	Paragraf2Slut
	Paragraf3
	Paragraf3Slut
	Paragraf4
	Beslut4
	Beslut4Slut
	Förslag4
	Förslag4Slut
	Komplettering4
	Komplettering4Slut
	Paragraf4Slut
	Paragraf5
	Paragraf5Slut

