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Protokoll Kommunala 
Funktionshinderrådet 

Torsdag 22 september 2022, klockan 10.00 – 12.00 

Lilla salen i Parkgården 

Närvarande 
För Svenljunga kommun:  
Liselott Johansson, sekreterare 
Fredrik Skoog, enhetschef  
Jan Berntsson, Representant Svenljunga verksamhetslokaler 
Andreas Bergsten, Svenljunga verksametslokaler 
Veronica Josefsson, färdtjänsthandläggare 
 
För intresseorganisationerna:  
Sonja Fransson, RBU – riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdom, ordförande 
 
För nämnderna: 
Margareta Bjälkemo, Samhällsbyggnadsnämnden 
Patrik Thorén, Barn- och utbildningsnämnden 
Johan Björkman, kommunstyrelsen 
Lisbeth Jakobsson, socialnämnden 
 
 

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

§ 2 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor 
Sonja Fransson: Planering för rådet 2023. 

§ 3 Genomgång av tidigare mötesprotokoll 
Inget att tillägga till protokollet. 

§ 4 Rapport kring aktuell information om tillgänglighet 
Rapport lämnas från Andreas Bergsten via Sonja Fransson om tillgängligheten vid valet. 
Bygdegårdarna har förbättrat sin tillgänglighet men brister noteras på biblioteket. Andreas 
återkommer på kommande möte med mer information. 

Tillgänglighet på webben: Det är många dokument som behöver uppdateras och detta sker 
succesivt. Överlag har arbetet kommit längst med blanketter och protokoll. Stort fokus har lagts på 
att fixa tillgängligheten på visitfegen.se som kommunen tog över från Falkenbergs kommun i våras 
Då den hade väldigt många problem krävde detta ett större arbete. I oktober kommer företaget 
Funka att göra en fullständig genomlysning av www.svenljunga.se och vi inväntar denna rapport 
för att genomföra större åtgärder. 

Övergångsstället till torget vid Systembolaget är slitet och ojämnt. Förslag från Andreas Bergsten 
är att rådet gör en skrivelse till Trafikverket om att detta behöver åtgärdas då det är deras 
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ansvarsområde. Rådet beslutar att upprätta denna skrivelse med underlag från Andreas Bergsten 
och skrivs under av ordförande Sonja Fransson. 

§ 5 Frågor och nyheter kring färdtjänst 
Färdtjänsthandläggare Veronica Josefsson berättar att resandet är tillbaka i frekvensen som det 
var före pandemin. Inga restriktioner är kvar för resandet. 

Från 1 september har sjukreseenheten beslutat att den som har färdtjänstbeslut får åka billigare 
sjukresa. Informationsbrev från Svenljunga skickas tillsammans med beslutet ut till alla med 
beviljat färdtjänsttillstånd. Det är sedan upp till den färdtjänstberättigade att visa upp detta vid 
beställning och resa. Informationsbladet läggs som bilaga till dagens protokoll. 

Rådet ifrågasätter hur samordningen av resor fungerar mellan sjukresor och färdtjänstresor då de 
inte verkar samordnas. Exempel ges på två resor till samma adress som gjordes samtidigt med två 
bilar. Rådet beslutar att frågan lämnas till Kommunstyrelsen för att lyftas vid nästa samråd med 
Västra Götalandsregionen.  

Svenljunga har nu ett större färdtjänstområde som sträcker sig inom hela Västra 
Götalandsregionen samt vissa delar av Halland. Information finns på Svenljunga kommuns 
hemsida. Detta gör att beslut om Riksfärdtjänst inte behövs inom detta område.  

§ 6 Information från socialförvaltningen 
Socialchef Sandra Larewall informerar om rekryteringar som pågår till förvaltningsledningen som 
just nu har flera vakanser. Under rekryteringsperioden går både Sandra Larewall och Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska Ylva Wallentin på dubbla tjänster. 

Ärenden inom LSS ökar konstant och verksamheter behöver utökas för att möta dessa behov och 
rådet informeras om vad som görs och planeras. Ett nytt LSS boende planeras där individuella 
lösningar är möjliga efter behov. 

Samverkan mellan socialförvaltning, arbetsmarknadsenheten och barn- och 
utbildningsförvaltningen har utvecklats mer och mer och fungerar nu mycket bra vilket gynnar 
våra kommunmedborgare. 

§ 7 Planering för rådet 2023 
Till årets sista möte 8 december bjuds Sebastian Nydén in och en avslutning på mandatperioden 
planeras.  

Inför 2023 och ny mandatperiod bör Funktionshinderrådets funktion diskuteras av 
Kommunstyrelsen då det är svårt att få deltagare med i rådet från intresseorganisationerna. Sonja 
Fransson som är enda representant idag kommer att sluta vid årsskiftet. 

§ 8 Nästa sammanträde 
8 december klockan 10.00. Sebastian Nydén bjuds in till årets sista råd. 

Liselott Johansson 
Sekreterare 

Justeras: 
 
Sonja Fransson   Margaretha Bjälkemo 
Ordförande    Politisk representant Samhällsbyggnadsnämnden 
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