
      

      

 

Svenljunga kommun. 512 80 Svenljunga 

0325-180 00 . kansliet@svenljunga.se 1 (3) 

Protokoll Kommunala 
Funktionshinderrådet 

Torsdag 10 september 2020, klockan 10.00 – 12.00 

Svenljungasalen Norr, Kommunhuset 

Närvarande 

För Svenljunga kommun:  

Birgitta Boo, ordförande,  
Liselott Johansson, Barbro Zander, sekreterare 

Fredrik Skoog, enhetschef  

Sebastian Nydén, socialchef 
Jan Berndtsson, representant Svenljunga verksamhetslokaler 

Andreas Hell, projektledare 
 

För intresseorganisationerna:  

Sonja Fransson, RBU – riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdom,  
Martin Lindbäck, SRF,  

 
För nämnderna: 

Margareta Bjälkemo, Samhällsbyggnadsnämnden 
Patrik Thorén, Barn- och utbildningsnämnden 

Johan Björkman, kommunstyrelsen 

 
 

§ 1 Närvarande samt val av justerare och tid för justering 

Jan Berndtsson utses att justera dagens protokoll. 

§ 2 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor 

Busshållplatsen i Lockryd: Margareta har fått in flera klagomål gällande gångvägens 

lutning till tunneln under vägen vid busshållplatserna i Lockryd. Det är besvärligt för den 
som har lite nedsatta krafter eller andra funktionshinder. Det kan ta lång tid att ta sig 

från hållplatsen på den ena sidan av väg 27 till den på andra sidan, vilket medför att man 
riskerar att missa den buss man ska byta till. Kan man säkerställa att bussarna väntar in 

passagerare som kommer med andra bussar och måste korsa vägen för att byta? 

Fredrik Skoog informerar att kontakt tagits med Västtrafik och påtalat problemet för dem.  

§ 3 Genomgång av tidigare mötesprotokoll 

Birgitta Boo går igenom föregående mötes protokoll.  

Sonja uppmärksammar att rådet kallades till KS au och fick svara på frågor om TD där. 

Rådet ser fram emot en Tillgänglighetsdag under 2021. 

§ 4 Rådets 40 årsjubileum 

Sonja Fransson berättar om arbetet i rådet genom åren. 
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Sonjas föredrag är en intressant historielektion om handikappolitiken, i samhället i stort 
och i kommunen i synnerhet, under dessa 40 år. Till detta föredrag har STT bjudits in 

och lokalredaktionens journalist Katarina Johansson deltar för att lyssna och skriva i STT 
om jubiléet. 

Sonja lyfter olika, för funktionshinderpolitiken viktiga händelser, riktlinjer och lagar i 

Sverige. 

Därefter handlar föredraget om det som började som Svenljunga Handikappråd, bildat 
den 4 september 1980 av åtta ledamöter. Olika händelser i kommunen där rådet 

påverkat i positiv riktning beskrivs. Sonja läser även stycken från gamla protokoll och de 

övriga mötesdeltagarna inflikar minnen och kuriosa från åren som gått. Som avslutning 
berättar Sonja om arbetet med att få till stånd lekplatsen i Thilanderska parken och att få 

den tillgänglighetsanpassad. 

§ 5 Rapport kring kartläggningen av kommunen för registrering i 
Tillgänglighetsdatabasen 

Projektledare Andreas Hell berättar om bakgrunden till projektets tillkomst. Under som-
maren har han, tillsammans med totalt fem feriearbetare, inventerat ett antal byggnader 

(Tingshuset, Biblioteket, kommunhuset och Moga Fritid) och platser (lekplatsen och 
toaletten i Thilanderska parken) i kommunen för att fylla på med information om dessa i 

Tillgänglighetsdatabasen (TD).  

Detta är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besö-
kare om fysisk tillgänglighet i vardagen. Via Tillgänglighetsdatabasen (TD) kan man se 

hur en byggnad eller plats ser ut och hur du kan röra dig i den. Informationen kan handla 

om ifall belysningen i en lokal är tillräcklig för personer med en synnedsättning eller vilka 
dörröppningar som är anpassade för att en person i rullstol ska kunna använda dem.  

Feriearbetarna har gjort mätningar på de olika byggnaderna och platserna och då använt 

olika verktyg, exempelvis ett digitalt vattenpass, en laser som mäter avstånd och en kon-
trastmätare för att mäta färgkontraster mellan exempelvis en dörröppnare och väggen. 

Systemet täcker inte in allt, så man har gjort noteringar under inventeringens gång om 

olika saker som måste korrigeras. Andreas visar några exempel från kommunens hemsida 
och svarar på frågor från mötesdeltagarna.  

Andreas ger tips till rådet vid framtida tillgänglighetsdiskussioner att inte glömma 

delaktigheten när man tittar på tillgängligheten. Det är inte alltid dessa begrepp går hand 
i hand. 

§ 6 Rapport från Gata park kring pågående projekt på Boråsvägen 
samt kontakten med Västtrafik gällande Lockryd 

Fredrik Skoog informerar om arbetet med ombyggnationen av Boråsvägen. Man är på 

väg fram emot centrum och blir förhoppningsvis klara före till jul. Övergångsstället 
kommer att bli förhöjt. Dessvärre blir det inga fler parkeringsplatser vid Systembolaget. 

Etapp två norrut på Boråsvägen ligger i planen men det kommer att dröja ett par år 

innan detta arbete påbörjas. 

Den nya cykelvägen vid Asks och Emblas vägar har nu fått sin beläggning. 

En förhöjd cykelväg är på gång vid Landboskolan och övergångsstället vid Landboskolan 

blir förhöjt.  



Svenljunga kommun Funktionshinderrådet 

 2020-09-10 

 

 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
 

 3 (3) 

Badplatserna i har varit välbesökta i sommar. Handsprit har funnits tillgänglig vid alla 
baden.  

§ 7 Rapport från SvenBo och Svenljunga verksamhetslokaler om 
pågående och kommande arbeten, bland annat på Ängen, 
Klockaregården 

Jan Berndtsson informerar: Jan har varit och tittat på Ängen, Klockaregården, men är 
osäker på vad som behöver göras. Birgitta meddelar att det handlar om nivåskillnader vid 

lägenheterna. Jan informerar då att eftersom varje hyresgäst har eget kontrakt får de var 
och en kontakta kommunen och ansöka om hjälp med handikappsanpassning. 

Beträffande Andreas projektanställning så informerar Jan om att det pågår diskussioner 

om att SvenBo ska överta Andreas när hans anställning på kommunen tar slut. Rådets 

ståndpunkt är att det är av största vikt att arbetet med TD fortsätter. 

Jan har blivit kontaktad av en anhörig till en klient i ett av kommunens LSS-boenden. 

Denne undrade hur han ska gå tillväga för att få in fiber i sin anhörigs lägenhet. Jan har 

tagit upp frågan med kommunens IT-avdelning och fick svaret att det är på gång att 
gräva för att dra in fiber där. 

§ 8 Nästa sammanträde torsdag 3 december 2020 

Birgitta lägger fram en fin vink om lussekatter och liknande. 

 

 

Barbro Zander 
Sekreterare 

 

Justeras: 
 

 

Birgitta Boo   Jan Berndtsson 
Ordförande    SvenBo 


