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Plats och tid Viljan, måndagen den 23 maj 2022 klockan 15:00-15:50 
Beslutande Ledamöter 

Jannike Hillding, barn- och utbildningsnämnden, ordförande 
Peter Grundström, Krokomsbostäder 
Johan Nilsson, RBU Jämtland 
Margareta Sunnevik, HRF Krokom 

Övriga närvarande Hanna Hellström, utvecklingssekreterare 

Justerare Johan Nilsson 

Justeringens plats och tid 31 maj 2022 klockan 11:30 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer §§ 6-9 
 Hanna Hellström  

 Ordförande   
 Jannike Hillding  

 Justerare   
 Johan Nilsson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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KTR § 6 Dnr 2022-000038  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan KTR 
- 2022 

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut 
1. Kommunala tillgänglighetsrådet godkänner föredragningslistan. 
_____________________________________________________________   
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KTR § 7 Dnr 2022-000039  

Genomgång av föregående protokoll KTR - 2022 

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut 
1. Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
_____________________________________________________________    
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KTR § 8 Dnr 2022-000040  

Informationer KTR - 2022 
Johan Nilsson, RBU Jämtland 
RBU Jämtlands verksamhet har legat vilande under pandemin men kommer 
att återuppta möten och andra aktiviteter snart. Johan kommer att delta på 
Tillgänglighetskonferensen i hörsalen Snäckan på Östersunds sjukhus den 14 
juni 2022.   
_____ 
Margareta Sunnevik, HRF Krokom 
HRF Krokom är en liten förening med ett stabilt antal medlemmar. Det har 
varit svårare att nå ut under pandemin men föreningen hoppas på att kunna 
värva fler medlemmar framöver.  
_____ 
Peter Grundström, Krokomsbostäder 
Byggplanerna för Freja i Ås har återigen överklagats. KBAB inväntar nytt 
beslut från Länsstyrelsen. På gång med förstudie för byggnation av nya 
bostäder i Nälden, i närheten av befintligt bostadsområde. Förstudien är i ett 
mycket tidigt skede.  
 _____ 
Jannike Hillding, barn- och utbildningsnämnden 
Medlemmar från kommunala tillgänglighetsrådet har deltagit i 
referensgruppen som sett över planerna för ny förskola i Krokom. 
Deltagarna kommer att bjudas in för att vara med även när planerna för ny 
skola i Nälden ska ses över.  
_____ 
Hanna Hellström, socialförvaltningen 
Första spadtaget för det nya särskilda boendet Tullkvarnsvägen, som byggs i 
området Kvarna i Krokom, kommer att ske den 7 juni 2022 klockan 13.00. 
Förenade Care sköter såväl byggnation som drift av det nya boendet.  
_____  
Susanne Fastesson Carlsson, processledare och utbildare IBIC 
Individens behov i centrum (IBIC) – mål och syfte samt införandeplan. IBIC 
är ett arbetssätt framtaget av Socialstyrelsen som ska implementeras i 
socialförvaltningens verksamheter under hösten 2022-2023. Införandet av 
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arbetssätt utifrån IBIC ska göra skillnad för individen genom att ge mer 
anpassade insatser och ökad delaktighet för den enskilde.   
_____  
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KTR § 9 Dnr 2022-000042  

Övriga frågor KTR - 2022 
Form och tid för kommande möten 
Kommunala tillgänglighetsrådet diskuterar vilken form av träffar, fysiska 
eller digitala, som ger bäst förutsättningar för fler i rådet att delta samt vilka 
mötestider som bör gälla framöver. 

- Tillgänglighetsrådet anser att digitala träffar är att föredra framför fysiska 
och rekommenderar att kommande träffar genomförs digitalt.  

- Tillgänglighetsrådet anser att det underlättar deltagande när rådets möten 
börjar klockan 15.00 istället för klockan 13.00 som hittills varit det 
vanliga.  

_____ 
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