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Organ Tillgänglighetsrådet Vaggeryds kommun

Sammanträdesdatum 2022-05-24
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Kommunhuset, Skillingaryd

............................................ Underskrift
Beata Vilkhed

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2 kl. 
16:00-17:30

Beslutande ledamöter Thomas Strand (S), Jenny Larsen (KD), Lars Seger (M), 
Maritha Bengtsson (KD), Gert Jonsson (M) (ordförande), 
Johan Steirud (vice ordförande) (Neuro Östbo-Västbo), Kim 
Andersson ( DHR (Delaktighet, Handlingskraft, 
Rörelsefrihet)), Sirkka Rothzen (RSMH (Riksförbundet för 
Social och Mental Hälsa)), Lena Haraldsson (FUB (Eör barn, 
unga och vuxna med utvecklingsstörning))  ersätter Inger 
Askehag

Övriga närvarande Beata Vilkhed (Skreterare Tillgänglighetsrådet)
Torbjörn Åkerblad (Kanslichef Vaggeryds kommun) §§11-14

Utses att justera Maritha Bengtsson (KD)
Kim Andersson DHR

1 (13)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Tillgänglighetsrådet Vaggeryds 
kommun

2022-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§11-18

2 (13)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Tillgänglighetsrådet Vaggeryds 
kommun

2022-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§11 Upprop och närvaro
§12 Dagordning
§13 Valet 2022
§14 Samråd för Översiktsplan Vaggeryds kommun
§15 Riktlinjer för Tillgänglighetspriset
§16 Frågor till kultur- ch fritid, badplatser och frittbad för LSS insatser
§17 Elöverkänsligas förening - Tillgång till fri handikapparkering

§18 FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) - HLR utbildning 
gruppboenden och valet 2022
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§11

Upprop och närvaro
Gert Jonsson (M), kommunstyrelsen
Lars Seger (M), kultur- och fritidsnämnden
Marita Bengtsson (KD), tekniska nämnden
Thomas Strand (S), socialnämnden
Jenny Larsson (KD), barn- och utbildningsnämnden
Johan Steirud, Funktionsrätt Jönköpings län, digital närvaro genom Teams
Kim Andersson, DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet)
Lena Haraldsson, FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna)
Sirkka Rothzen, RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa), digital närvaro genom 
Teams
Torbjörn Åkerblad, kanslichef Vaggeryds kommun
Beata Vilkhed, sekreterare tillgänglighetsrådet, kultur- och fritidsförvaltningen Vaggeryds 
kommun
 
Paragrafen är justerad
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§12

Dagordning
Tillgänglighetsrådet godkänner dagordningen.
Val av justerare Marita Bengtsson (KD) och Kim Andersson DHR

Ordförande Gert Jonsson (M) välkomnar tillgänglighetsrådets samlade ledamöter och 
välkomnar kommunens kanslichef Torbjörn Åkerblad till Tillgänglighetsrådet som är 
inbjuden att föredra om Valet 2022, Handlingsplan för kommunens demokratiarbete och 
kommande Översiktsplanen som kommer att komma ut för samråd under juni månad.
Mötet ajourneras mellan 16:50 och 17:05.

Inga övriga frågor ställdes på sammanträdet och punkten stryks från dagordningen.
 
Paragrafen är justerad
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§13

Valet 2022 (KS 2021/278)
Beslut
Tillgänglighetsrådet beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att kontakta 
socialförvaltningen gällande samordning och information om att det finns möjlighet till olika 
former av röstning, röstning med bud och ambulerade röstmottagare, på grupp- och 
trygghetsboende. Och att boendens väljare kan få besök av valmyndighets 
personal för hjälp och stöd i röstningen.
Sammanfattning
Kanslichefen Torbjörn Åkerblad närvarar sammanträdet och informerar om kommunens 
planering inför valet 2022 utifrån ett tillgänglighets- och demokratiperspektiv, samt 
kommunfullmäktiges antagna Handlingsplan för demokratiutveckling Vaggeryds kommun 
2022-2030.
 
Förtidsröstningen kommer att starta 24 augusti, Vaggeryds kommun har 9 olika distrikt och 
nytt för i år är att det går att förtidsrösta på Folkets Hus i Hok fr.o.m. 27 augusti fram till 
valdagen. Folkets Hus i Hok en ny lokal som valdes utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.  
För väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig 
till ett röstmottagningsställe kommer att kunna välja mellan att rösta med bud eller med hjälp 
av kommunen för att rösta via en ambulerande röstmottagare.
Information om valet kommer att publiceras inom kort på vaggeryd.se med bl.a. information 
på olika språk.
Johan Steirud lyfter frågan hur vallokalerna rent fysiskt kommer att planeras, gällande 
avskärmning, hänsyn till nedsatt syn, bra allmän belysning, trevägsskärmar, bordskärmar för 
rullstolsbundna. Det är lätt att information missas p.g.a. att placeringen av informationen kan 
vara för högt satt och om det kommer att finnas gott om avstånd för besökare vid valsedlarna 
med hänsyn till valsekretess. Torbjörn Åkerlund svarar att en av årets förändringar är 
fokuserat utifrån de perspektiven att väljare som behöver stöd ska få den hjälp som krävs 
utifrån väljarens behov.
Lena Haraldsson ställer frågan om gruppboende/personer med boendestöd kommer att ha 
extra personal på valdagen så att alla som vill kan rösta. Har valnämnden någon kontakt med 
gruppboende, samordning? Torbjörn Åkerlund ser inga svårigheten med att besöka vare 
trygghetsboenden eller gruppboenden men att frågan ligger hos socialförvaltningen.
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Beslutsunderlag
 Handlingsplan för demokratiutveckling Vaggeryds kommun KF 2022-03-28 § 36

Paragrafen är justerad
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§14

Samråd för Översiktsplan Vaggeryds kommun (KS 2021/278)
Beslut
Tillgänglighetsrådet har mottagit informationen om samrådsförfarandet för Översiktsplanen 
för Vaggeryds kommun.
Kanslichefen får i uppdrag att säkerställa så att utställningen är fysiskt och taktilt tillgänglig 
under samrådsförfarandet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har på sin dagordning inför sammanträdet den 1 juni 
2022 ärende om samråd för en ny kommunövergripande översiktsplan. Översiktsplanen anger 
kommunens långsiktiga viljeinriktning för mark- och vattenanvändningen inom kommunen. 
Samrådet för översiktsplanen pågår under perioden 10 juni - 30 september 2022.
Torbjörn Åkerblad föredrar ärendet och presenterar processen och tidsplanen inför 
samrådsförfarandet.
Översiktsplanen består av planförslaget samt miljökonsekvensbeskrivningen. Översiktsplanen 
kommer finnas tillgänglig som PDF-dokument eller digital version genom kommunens 
webbplats www.vaggeryd.se/oversiktsplan . Förslaget kommer även finnas tillgängligt i 
Teaterfoajén på  Skillingehus, Bangårdsgatan 2 i Skillingaryd
I den digitala versionen har det varit svårt att göra kartorna fullt tillgängliga och kommer att 
finnas på biblioteket som papperskopior.
Johan Steirud ställer frågan om utställningen kommer att byggas upp så att man kommer åt 
den taktilt så att informationen blir mer tillgänglig.
 
Torbjörn Åkerblad svarar gällande utställningen och dess uppbyggnad att det inte är något 
som har diskuterats men att alla input om hur den kan blir mer tillgänglig tas gärna emot.
Beslutsunderlag

 §4 TRVK Funktionsrätt Jönköpings län
 §10 TRVK Övriga frågor

Paragrafen är justerad
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§15

Riktlinjer för Tillgänglighetspriset (KS 2021/278)
Beslut
Tillgänglighetsrådet beslutar om ett tillägg i stadgarna med skrivelse som förtydligar villkoren 
för nominering där pristagaren ska vara antingen vara verksam inom näringslivet eller 
inom ideellt basis och/eller härstamma från kommunen.
Sammanfattning
Vaggeryds kommun delar varje år ut byggnadsvårdspris, idrottsliga prestationer, kulturpris, 
miljövårdspris , Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse och även sedan år 2021 
tillgänglighetspris.
Priserna brukar delas ut i december varje år i samband med kommunfullmäktiges årsfest, med 
en nyhet om möjlighet att nominera i början av sommaren, för att kompletteras med en 
annonsering i media september månad. Alla nomineringar ska vara inskickade senaste 30 
september. 
Tillgänglighetsrådet har enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27 § 132 fått i uppdrag ta 
fram stadgar och samordna nomineringsarbetet.
Enligt stadgarna ska nomineringar till priser baseras på de 11 prioriterade områden som 
definieras i regeringens proposition 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för 
funktionshinderpolitiken.
Det kan handla om personer eller föreningar som aktivt arbetar med insatser inom viktiga 
områden som;
1. arbete och försörjning,
2. utbildning,
3. transport,
4. bebyggd miljö och samhällsplanering,
5. it, innovation och teknikutveckling,
6. hälsa,
7. social välfärd,
8. kultur, idrott och fritid,
9. konsument,
10. demokrati, och
11. rättsväsende.
 
Lars Seger föreslår tillägg till stadgarna med hänvisning till övriga priser som delas ut inom 
kommunen med ett förtydligande kring vilka som är berättigade till priset i form av en 
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skrivning pristagare ska få pris för sina insatser inom ideell basis utöver vad som är 
lagstadgat.
Johan Seiderud lyfter näringslivet som har en policy för att för att arbeta extra med frågorna 
kan vara berättigade.
Dialog förs kring olika delar av Tillgänglighetspriset och jämförelser mellan olika 
arbetsformer efter nomineringstiden inför beslut om pristagare.
Beslutsunderlag

 Tillgänglighetspriset
 Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27 §132

Paragrafen är justerad
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§16

Frågor till kultur- ch fritid, badplatser och frittbad för LSS insatser 
(KS 2021/278)
Beslut
Lars Seger får i uppdrag att ta upp frågan om fri entré till simhallar för personer med LSS 
insatser inom kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning
Frågor gällande tillgänglighet inför badsäsongen och fritt bad för personer med LSS insatser 
med hänvisning till att Värnamo kommun ger personer med insats enligt LSS möjlighet till 
fritt bad i badhuset har ställts till kultur- och fritidsförvaltningen för svar.
Kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit med ett skriftligt svar om att något fritt bad för 
personer med LSS insats inte finns i Vaggeryds kommun, men att det finns Pluspolarekort 
som kan nyttjas där en medföljare till personen som har Pluspolarekortet har gratis inträde.
 
Lars Seger önskar tillägg i protokollet om att fritt bad för personer med LSS insatser kommer 
att tas upp i kultur- och fritidsnämnden.
 
Beslutsunderlag

 Svar gällande badplats och simhall
 §10 TRVK Övriga frågor

Paragrafen är justerad
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§17

Elöverkänsligas förening - Tillgång till fri handikapparkering (KS 
2021/278)
Beslut
Tillgänglighetsrådet har behandlat frågan och konstaterar att eftersom det inte finns några 
parkeringsavgifter i kommunen så är frågan inte aktuell att behandla.
Sammanfattning
Ingrid Berggren representant för Elöverkänsligas förening har överlämnat en motion där alla 
med miljörelaterade funktionsnedsättningen elöverkänslighet, ges möjlighet att få tillgång till 
fri handikapparkering på grund av att alla parkeringsautomater numera inte tillåter 
”Kortparkering”.
Föreningen menar att personer som ej kan använda mobiler har inte möjlighet att parkera via 
app-system och kan därmed ej heller med personbil besöka/parkera vid allmänna inrättningar 
som sjukhus, vårdcentral, bibliotek osv. Många medlemmar kan inte ta sig fram via allmänna 
kommunikationsmedel som buss eller tåg och behöver därmed egen bil.
Gert Jonsson svarar att Vaggeryds kommun har inga parkeringsavgifter och därmed är frågan 
inte aktuell att behandla i kommunen.
 
Beslutsunderlag

 EHS - Motion 2 Tillgång till fri handicapparkering

Paragrafen är justerad
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§18

FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) - HLR 
utbildning gruppboenden och valet 2022 (KS 2021/278)
Sammanfattning
FUB har kommit in med frågor gällande hjärtstartare och valet 2022.
- Finns det hjärtstartare på gruppboenden och hur ofta har personalen HLR (hjärt- och 
lungräddning) utbildning?
Beata Vilkhed svarar att frågan gällande hjärtstartare har skickats vidare till 
socialförvaltningschefen Lotta Damberg men att inget svar har inkommit.

- Kommer gruppboende/personer med boendestöd, ha extra personal på valdagen så att alla 
som vill kan rösta. Har valnämnden någon kontakt med gruppboende, samordning?
Svaret hanterades under § 13 av kanslichefen Torbjörn Åkerblad och är besvarad.
Beslutsunderlag

 Frågor från FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)

Paragrafen är justerad
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