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KHR § 7 Dnr 2020-000031  

Godkännande/förändringar av föredragningslistan KTR 
- 2020 

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut 
1. Kommunala tillgänglighetsrådet godkänner föredragningslistan med 

följande tillägg under Övriga frågor: 
- Effekt av isolering utan daglig verksamhet  
- HAB-ersättning – hur planeras den att fördelas ut? 
- Läget på Smedjan 
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KHR § 8 Dnr 2020-000032  

Genomgång av föregående protokoll - KTR 2020 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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KHR § 9 Dnr 2020-000033  

Informationer KTR 2020 
Jannike Hillding, barn- och utbildningsnämnden, informerar om påbörjad 
byggnation av ny förskola i Krokom. De ser även över skolan Rödön och 
Aspås och hoppas snart komma igång med ny skola i Nälden. Överlag är 
kommunens skollokaler gamla och i behov av renovering. 
____ 
Jannike Hillding, ledamot i kommunstyrelsen, informerar om att det sker en 
översyn av föreningsstödet i kommunen, vilket gäller alla föreningar. Viktigt 
att förslag till beslut ska presenteras för föreningarna innan beslut i högre 
instans.  
____ 
Andreas Karlsson, socialnämnden, informerar om invigning och inflytt på 
Faxnäldsvägen kommer att ske i närtid. Han bjuder in kommunala 
tillgänglighetsrådets ledamöter till att komma på invigningen. Diskussion 
förs i socialnämnden om ett eventuellt införande av kommunalt 
bostadstillägg. Ifall ett införande blir aktuellt vill kommunala 
tillgängligheshetsrådet vara remissinstans i ärendet innan beslut tas. 
____ 
Mikael Karlsson, S, bygg- och miljönämnden, meddelar att de har genomfört 
inspektioner på restauranger och serveringar med tanke på Covid-19. Det har 
inte medfört några problem och i övrigt löpande översyner och tillsyn. 
____ 
Anna-Carin Hammarberg, FUB, informerar om att riksorganisationen vecka 
41 har en aktivitetsvecka där individer med utvecklingsstörning sätts i fokus. 
I Östersund-Krokom anpassas utbudet med tanke på Covid-19 och de ska 
genomföra en promenad till Lillsjön. Det är början av termin och uppstart för 
verksamheten men mycket är inställd på grund av Covid-19. 
____ 
 
 
 
KHR § 9 (forts) Dnr 2020-000033  
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Peter Grundström, Krokomsbostäder AB, informerar om att byggnationen av 
bostadsområdet Freja i Ås, etapp 2, är framskjutet på grund av att 
husleverantören inte kan leverera i tid.  
____ 
Karolin von Krusenstierna, Synskadades riksförbund (SRF), informerar om 
att föreningen arbetat mycket med intressepolitiska ärenden. Syncentralen 
har dragit ner på sin verksamhet och gjort om vilket påverkar SRF och dess 
medlemmar. Syn- och hörselombudskampanj pågår och fortsätter under 
hösten. De granskar även avtalen som styr syn- och hörselinstruktörernas 
arbete. Det sker en ombyggnation av busstorget i Östersund och 
Östersundslänken och SRF ser över tillgängligheten för synskadade. En del 
av SRF:s arbete är pausat på grund av Covid-19.  

____ 
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KHR § 10 Dnr 2020-000083  

Tillgänglighetspriset 2019-2021 

Kort sammanfattning 
 Tillgänglighetspriset delas ut en gång per år. 

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut 
1. Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att tilldela Offerdals IF 2020 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. 
Priset delas ut en gång per år till och med år 2021. I år kommer priset delas 
ut i samband med en digital gala på grund av Covid-19.  

Underlag till beslut 
Nomineringar 2020. 
 
____ 

Kopia till 
Andreas Karlsson 
Anna-Carin Hammarberg, FUB 
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KHR § 11 Dnr 2020-000034  

Övriga frågor - KTR 2020 
Effekt av isolering utan daglig verksamhet  
I Krokom har den dagliga verksamheten anpassats för Covid-19 genom att 
till viss del ha den gång för att förhindra isolering. Bland annat har LSS 
aktivt skapat ett antal tillfällen med underhållning utanför respektive boende 
hela sommaren. Personal som annars arbetar på daglig verksamhet har stöttat 
upp på boendena för att kunna hålla en bättre bemanning och möjlighet till 
aktiviteter. 
____ 

HAB-ersättning – vad ska pengarna användas till? 
De extra pengarna är öronmärkta för HAB-ersättning och daglig verksamhet 
kommer få ett ekonomiskt tillskott. 
____ 

Läget på Smedjan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har mer information men man ser över 
lokalerna och hur de kan anpassas på bästa sätt för daglig verksamhet. 
Tanken är att några arbetsgrupper från daglig verksamhet ska flytta in på 
Smedjan men det är inte klart när. Även föreningen Smedjan och 
fritidsgården kommer vara i samma byggnad. Det kommunala 
tillgänglighetsrådet önskar följa utvecklingen av Smedjan under kommande 
möten med rådet.  
____ 

SOSIG 2020 
Andreas Karlsson har lyft frågan med Östersunds kommun och Jämtlands 
läns landshövding. SOSIG 2020 kommer inte kunna genomföras men 
Andreas vill att arbetet ska fortsätta trots Covid-19 inför SOSIG 2021. 
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KHR § 11 (forts) Dnr 2020-000034  
 
____ 

Tillgänglighetsprogrammet 
 Revidering av programmet är pausad med anledning av att kommunen har 
påbörjat ett arbete med att se över sina styrdokument. När den nya ordningen 
för styrdokument är bestämd återupptas arbetet med att se över 
tillgänglighetsprogrammet. 
____ 

Funktionsrätt kvar i kommunen? 
Föreningen finns kvar och målet är att den ska fortsätta verka. Anna-Carin 
och Margareta har fört frågan vidare till Erika Andersson, Kultur- och 
föreningssamordnare. 
____ 
Jannike Hillding lyfter förslaget att folkhälsosamordnare bjuds in till nästa 
möte med det kommunala tillgänglighetsrådet. 
____ 
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