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Protokoll Kommunala 
Funktionshinderrådet 

Torsdag 16 september 2021, klockan 10.00 – 12.00 

Svenljungasalen Söder, Kommunhuset 

Närvarande 
För Svenljunga kommun:  
Birgitta Boo, ordförande,  
Liselott Johansson, sekreterare 
Fredrik Skoog, enhetschef  
Sebastian Nydén, socialchef 
Andreas Bergsten Svenljunga verksamhetslokaler 
 
För intresseorganisationerna:  
Sonja Fransson, RBU – riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdom,  
 
För nämnderna: 
Margareta Bjälkemo, Samhällsbyggnadsnämnden 
Patrik Thorén, Barn- och utbildningsnämnden 
Johan Björkman, kommunstyrelsen 
 

§ 1 Närvarande samt val av justerare och tid för justering 
Sonja Fransson utses att justera dagens protokoll. 

§ 2 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor 
Dagordningen godkänns med följande tillägg: 
- Lockryd 
- Skadegörelse i Thilanderska parken 

§ 3 Genomgång av tidigare mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna. 

§ 4 Rapport kring kommunens pågående projekt och 
tillgänglighetsanpassning 
Fråga ställs om tillgänglighetsanpassning kommer att göras på fler badplatser än 
Holsljunga i kommunen. Fredrik informerar att det inte finns med i planeringen just nu då 
det är förenat med en större kostnad och detta får i så fall bli en politisk fråga med 
beslut. 

§ 5 Rapport från Svenljunga verksamhetslokaler om 
tillgänglighetsarbetet  
Arbetet på Ängen Klockaregården är pågående.  

Andreas har fått uppdraget att inventera tillgängligheten för besökare på Hantverkshuset, 
Svedjans förskola samt Hammarlindska huset. Arbetet är redan påbörjat och resultatet 
läggs in i Tillgänglighetsdatabasen. 
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Efter information från Andreas Bergsten beslutar rådet att meddela valberedningen att 
inför valet 2022 snarast se över och åtgärda tillgängligheten i vallokalerna.  

Utbyte har skett till 4 fackskärl i Svenbos bostäder i södra delen av kommunen under vår 
och sommar. I samband med detta har en tillgänglighetsanpassning gjorts runt dessa. 

§ 6 Holsljunga badplats 
Visst arbete har gjorts under sommaren men inte helt tillfredsställande resultat. Ett 
muntligt uppdrag har getts Fredrik Skoog att se över vad som behöver göras. Kostnader 
för åtgärder får därefter lämnas till politiken för beslut i investeringsbudget 2022-2023. 
Rådet anser att anpassningen av badplatsen är viktig och att det snarast kommer igång. 

§ 7 Aktuellt inom socialförvaltningen 
Sebastian Nydén rapporterar om det aktuella läget i verksamheterna på grund av 
Covidpandemin. 
 
Ny Medicinskt ansvarig sjuksköterska har rekryterats och Ylva Wallentin har börjat sin 
tjänst 4 september. I tjänsten ingår utvecklingsarbetet inom kommunens hälso- och 
sjukvård. 

Sebastian ger respons på artikeln i Kommunalarbetaren. 

Stora utmaningar finns i alla kommuner inom vård och omsorg då det inte kommer att 
finnas tillräckligt med personal som kan utföra arbetet. Detta kräver nytänk och 
kreativitet i hur vård och omsorg ska utformas och vara mest effektivt. 

§ 8 Övriga tillagda frågor 
Hållplatsen i Lockryd: Medborgare har till ordförande påtalat problem att hinna över 
vägen för att vid bussbyte hinna till nästa buss på andra sidan. Denna fråga är under 
Västtrafiks ansvar och Fredrik Skoog förmedlar frågan till Västtrafik samt svarar 
medborgaren. 

Skadegörelse i Thilanderska parken. Svårighet att komma tillrätta med skadegörelser som 
sker varje vecka trots insatser av Kindsvakt. Förhoppningen är att artikeln i STT 
uppmärksammar kommuninvånare på vad som händer. 

§ 9 Nästa sammanträde 
9 december 2021 klockan 10.00 

 

Liselott Johansson 
Sekreterare 
 

Justeras: 
 

Birgitta Boo   Sonja Fransson 
Ordförande    RBU 
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