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Tillgänglighetsråd Vaggeryds kommun 

 

Tid: Tisdagen den 4 maj 2021, kl. 16:30-18:00 

Plats: Digitalt möte via Teams 

 

Gert Jonsson                                           Madeleine Larsson 

Ordförande                                             Sekreterare 

 

Bilaga 1 till anteckningar: Förslag till reglemente Tillgänglighetsråd 

Bilaga 2 till anteckningar: Kf2018-081 Medborgarförslag – Instifta ett 

tillgänglighetpris 

 

 

 

 

1. Upprop och närvaro 

 

2. Gert hälsar välkomna  

Mötet inleds av ordförande Gert som hälsar deltagarna välkomna.  

 

3. Kort genomgång om vad som togs upp på uppstartsmötet om 

förväntningar på rådet och behov  

Madeleine Larsson redovisar en kort sammanfattning av frågor som 

föreningarna berörde förra mötet, vad som skulle vara intressant för rådet att 

diskutera. Punkterna som nämndes som intressanta diskussionsämnen för 

rådet var:  

 

▪ Lokalförsörjning  

▪ Mötesplatser och aktivitetsplatser 

▪ Centrumutveckling och samhällsplanering 

▪ Kommunikation, informationsspridning, utbildning, föreläsning 

▪ Nätvekande 

 

4. Genomgång av föreslag till reglemente för rådet (se bilaga) 

Gert presenterar förslaget till reglemente för rådet paragraf för paragraf och 

deltagarna kommer med inspel. Inkomna frågor, synpunkter och svar 

redovisas sammanfattningsvis nedan:  

- Vem avgör vad som är ”ärenden som berör tillgänglighet”? 

Exempelvis är det planarkitekten eller vem ”sållar ut” dessa ärenden?  
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Svar: rådet avgör själva vilka ärenden de vill lyfta mer specifikt. 

När det gäller detaljplaner så skickas alla de ut på samråd så det 

är alltid öppet att komma in med synpunkter.   

- I portalparagrafen används ordet ”kan”, vilket känns som en passiv 

skrivelse, att rådet kan agera remissinstans. Ordet ändras till ”skall” 

för att få mer tryck bakom skrivelsen.  

Svar från ordförande: Skall är en väldigt skarp skrivning. 

Förslag från ordförande är att ordet ”bör” används, men 

synpunkten tas med för diskussion i kommunstyrelsen.  

- Kan planering om hur man installerar Wifi på allmänna platser 

påverkas och hur? Viktig tillgänglighetsfråga för elöverkänsliga.  

Svar från ordförande: Rådet är ett sätt att få mer kunskap, rådet 

blir en plattform för oss som kommun att ta del av all den 

kunskap som finns. Mängder med perspektiv som måste lyftas 

och vägas samman. Bra att vi i rådet kan upplysa varandra om 

tillgänglighetsperspektiv så vi gemensamt kan framföra en bra 

helhetsbild av vilka tillgänglighetsanpassningar som kan 

genomföras.  

- Tillgänglighetsinventeringar av befintliga lokaler, finns möjlighet till 

det? Avser punkten 5. Funktionsrätt Jönköpings län svarar  att det 

stämmer att de genomför inventeringar och de har utrymme för fler 

inventeringar. Viktigt att följa upp arbetet som görs med 

tillgänglighet, följa upp årsvis exempelvis.  

- Avseende att 7 st. föreningar/ organisationer ska finnas representerade 

i rådet så kommenterades det att det var en bra avgränsning så att man 

inte svävar ut allt för mycket. Få organisationer som bara finns i 

Vaggeryds kommun.  

- Fråga angående representerade nämnder- ska miljö- och 

byggförvaltningen vara med? 

Svar från ordförande: nej de utför ren myndighetsutövning, 

samhällsplanering har flyttats till kommunledningskontoret så de 

perspektiven finns representerade.  

- Kan kommunen påverka planering av master?  

Svar: styrs av detaljplaner. Kommunen påverkar mest det som är 

kommunägd mark. Finns allmänna skyddsavstånd som ska redovisas, 

är typ på den nivån man kan påverka i övrigt att påpeka detta.  

- Viceordförande- förtydligande att det ska vara en av 

förenings/organisationsrepresentanterna. Johan Steirud föreslås av 

rådet, och samtliga deltagare samtycker med förslaget. Johan Steirud 

utses som vice ordförande av rådets representanter.  

- Minst ett av mötena varje år som rådet har bör ligga strategiskt i 

förhållande till budgetberedningen.  

- Avser rådets arbete bara inom Vaggeryds kommun? Regionalt 

sammanhang? 

Svar från ordförande: ja rådet verkar bara för Vaggeryds 

kommuns geografiska område. Viktigt sett till erfarenheter från 
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rådsmedlem i GGVV- sammanhang att få med yngre i råden. 

Länsstyrelsen har kontaktperson för tillgänglighet. Förslagsvis 

punkt till kommande möte att titta på hur vårt råd passar in i 

länets arbete.  

 

5. Sammanträdesportalen och kommunens hemsida för råden 

Madeleine visar var man kan hitta anteckningar och handlingar från tidigare 

rådssammanträden på kommunens hemsida. Du hittar hemsidan för 

tillgänglighetsrådets handlingar här: https://www.vaggeryd.se/kommun-och-

politik/kommunens-organisation/kommunala-rad/tillganglighetsradet.html 

 

Madeleine visar även sammanträdesportalen där alla kommunens nämnder, 

styrelser och arbetsutskott publicerar sina handlingar från tidigare möten och 

handlingar till kommande möten. Det finns även en sökfunktion om man tex. 

vill söka på ordet tillgänglighet eller något annat. Sammanträdesportalen 

hittar du här:  

https://medborgare.vaggeryd.se/ 

 

 

6. Rutiner för rådet 

- Mötestid: samtliga deltagare på rådet tycker att 16:30-18:00 är en bra 

tid som kan behållas till framtida möten.  

- Mötesformer: Förslag från rådet att två möten per år är fysiska och ett 

är digitalt.  

 

7. Övriga frågor 

 

- Tillgänglighetspriset: inkom ett medborgarförslag till 

kommunfullmäktige om att instifta ett pris men kommunen har valt att 

avvakta tills ett Tillgänglighetsråd fanns på plats då 

nomineringsarbetet behöver samordnas. Ärendet tas upp på nästa 

möte. 

 

- Bidrag stärkta bibliotek: Information från FUB. Vaggeryds 

kommuns bibliotek har beviljats bidrag för att öka utbud och 

tillgänglighet. Projektet drar igång till hösten. FUB fick i uppdrag om 

att fråga andra föreningar kring idéer hur man skulle kunna göra 

biblioteket så lättillgängligt som möjligt. Man har tidigare satsat mest 

på fysisk tillgänglighet och nu är fokus kognitiv tillgänglighet. 

Medskick från elöverkänsligas förening är att skapa wifi- fritt rum på 

biblioteket. Om någon annan förening skulle komma på något förslag 

kan man kontakta Kajsa Folkesson på telefonnummer 070- 366 87 62.  

 

 

 

 

https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunala-rad/tillganglighetsradet.html
https://www.vaggeryd.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunala-rad/tillganglighetsradet.html
https://medborgare.vaggeryd.se/
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8. Nästa möte 

Tid för nästa möte sätts preliminärt till den 17 augusti kl. 16:30- 18:00. 

Förslag är att ha mötet på Fenix och i samband med detta även visa de 

verksamheter/ anpassningar de har för de med funktionsvariationer. 

Beredningsmöte bokas in veckan innan för ordförande, vice ordförande och 

sekreterare.   

 

 

NärvaroF 

• Inger Askehag, FUB 

• Johan Steirud, Funktionsrätt Jönköpings län  

• Kim Andersson, DHR  

• Raymond Pettersson, GGVV-regionens diabetesförening  

• Ingrid Berggren, elöverkänsligas förening (ersätter Egon) 

• Bosse Svensson, Huvudvärksföreningen i Jönköpings län 

• Lennart Christensson, Astma- och allergiförbundet 

• Annika Hedvall, kommundirektör Vaggeryds kommun  

• Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Vaggeryds kommun  

• Madeleine Larsson, hållbarhetsstrateg Vaggeryds kommun 

 

 

Bilaga 1 

 

Separat fil, förslag till Reglemente Tillgänglighetsrådet 

 

Bilaga 2  

 

Separat fil,  Kf2018-081 Medborgarförslag – Instifta ett tillgänglighetpris 

 

 


