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Protokoll Kommunala 
Funktionshinderrådet 

Torsdag 24 februari 2022, klockan 10.00 – 12.00 

Svenljungasalen Söder, Kommunhuset 

Närvarande 
För Svenljunga kommun:  
Birgitta Boo, ordförande,  
Liselott Johansson, sekreterare 
Fredrik Skoog, enhetschef  
Sebastian Nydén, socialchef 
Jan Berndtsson Svenljunga verksamhetslokaler 
Tomas Klug, kanslichef 
 
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 
Tillägg av övrig fråga från Sonja Fransson. 

§ 3 Genomgång av tidigare mötesprotokoll 
Genomgånget. 

§ 4 Rapport kring pågående projekt och tillgänglighetsanpassning 
Holsljunga badplats: Tillgänglighetsanpassning och förstärkning av Piren Holsljunga kommer att 
läggas som investering 2023. 

Thilanderska parken: Under våren kommer toaletten vid Thilanderska parken att flyttas och få en 
ny placering i anslutning till parken. 

Tomas Klug beskriver funktionerna i den nya talarstolen i Svenljungasalen Norr. Tomas informerar 
även om att tekniken i Svenljungasalarna kommer att bytas ut under våren för att bli mer digitalt 
tillgängliga. 

Ett arbete är inlett att tillgänglighetsanpassa mallar i Word och Powerpoint på webben och ett par 
mallar har rullats ut. Utvecklingen fortsätter under året. 

En revision har genomförts av hur tillgänglig kommunens hemsida är och vissa brister har 
uppmärksammats dessa kommer att rättas till för att uppfylla lagkraven. 
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Inventering av vallokaler: Pågår och lista finns vilka lokaler som ska kontrolleras och vad som 
behöver åtgärdas. Övriga punkter som diskuterats är om det går att engagera tex Röda korset för 
att hjälpa till på valdagen? Färdtjänst kommer att få adresser och färdbeskrivningar till alla lokaler.  
En film från Halmstad visas för rådet om hur man röstar. Filmen har delgetts Kansliet för att 
anpassas till Svenljungas modell. Ett tips lämnas om att använda VGRs modell 5-kamp för att testa 
tillgängligheten i lokalerna och få upp ögonen för enkla åtgärder som går att göra. Rådet 
rekommenderar att verksamhetsansvariga använder detta material i sina verksamheter. 

Diskussion i rådet om tillgänglighetsanpassade ladd platser för bilar. Tomas Klug informerar att 
kommunen inte har några planer att sätta upp publika ladd platser och kan inte påverka privata 
personer/företag som sätter upp. Inget bygglov krävs men ett lagkrav är att vänta. 

Tomas Klug informerar om att det inte kommit in några klagomål till kommunen kring Färdtjänst. 

§ 5 Rapport från arbetet med Tillgänglighetsdatabasen och 
uppföljning kring vallokaler 

§ 6 Bostäder 
Svenbo jobbar numera mer medvetet med tillgänglighetsfrågor än tidigare år. 

Kontrakt med entreprenör har tecknats för att starta projektet Skolor i söder. Jan Berndtsson 
beskriver planen för projektet som omfattar 5 skolor. Över lag noteras att det finns ett stort 
underhållsbehov på flera lokaler. 

Jan informerar om att det kommer två elever till Mogaskolan med funktionshinder och en 
kartläggning kommer att göras i samarbete med föräldrar, pedagoger och Svenljunga 
verksamhetslokaler för ev. anpassningar som behöver göras. 

§ 7 Aktivitetshuset Hammarlinds 
Invigning den 1 mars och rådet bjuds in att delta. 

§ 8 Övriga frågor 
Sonja Fransson: Hur kan rådets representanter utökas med representanter från 
intresseföreningar? Frågan får hållas levande. 

§ 9 Nästa sammanträde 
12 maj klockan 10.00 

Liselott Johansson 
Sekreterare 
 

Justeras: 
Birgitta Boo   Sonja Fransson 
Ordförande    RBU 
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