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Plats och tid: Smtr. Kulturförvaltningen, Gummifabriken kl. 15.00-17.00   

Beslutande: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande: 

  

Glenn Lund, omsorgsnämnden, ordförande (ON) 

Åke Wilhelmsson, omsorgsnämnden (ON) 

Gottlieb Granberg, kommunstyrelsens vice ordförande (KS) 

Margareta Boode, SRF 

Maths Karlsson, SRF 

Magnus Larsson, HLR 

Emma Åverling, Neuroförbundet Östbo-Västbo 

Lennart Ottosson, HRF 

Lars-Åke Sandberg, PSO 

Kerstin Berggren, FUB 

Maria Grimstål, Autism- och Aspergerföreningen Jönköpings län 

  

 

Ulrika Gustafsson, omsorgschef 

Lisa Steirud, stadsbiblioteket 

Kerstin Karlsson, sekreterare 

 

  

  

Justeringens plats och tid: Omsorgsförvaltningen, Värnamo, 2022-10-25 

       
Sekreterare:  

 

Kerstin Karlsson 

 

Paragrafer: 15 – 23 

 

Ordförande:  

 

Glenn Lund 

 

Justerare:  

 

Magnus Larsson 
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KTR § 15  

 
Upprop 
 
Nämndsekreterare Kerstin Karlsson håller upprop. 

 

 

 

 

KTR § 16  

 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs. 

 

 

 

 

KTR § 17  

 
Val av justerare 
Magnus Larsson, HLR) väljs till justerare för dagens möte. 

 

  

 

 

KTR § 18  

 

Genomgång av föregående protokoll 
Inget att invända på föregående protokoll eller mot att protokollet  

från och med nu skickas ut med kallelsen till kommande möte.   

  

 

 

 

KTR § 19 

 
Ny medlem i tillgänglighetsrådet 
Autism- och Aspergerföreningen Jönköpings län hälsas välkommen  

till rådet. Representant Maria Grimstål presenterar sig och berättar  

kort om föreningen - som har 500 medlemmar - och dess arbete.  

Övriga ledamöter presenterar sig kort med namn och förening.  

 

 

  

 

KTR § 20  

 
Tillgänglighetsfrågor från rådet (inlämnade) 
Frågor och ämnen som i förväg har kommit in till rådet diskuteras:  

 

Föreningsrepresentation 

En fråga är hur man arbetar med att få fler föreningar representerade  

i tillgänglighetsrådet, det har visat sig svårt att få människor att ställa  

upp. En lösning kunde vara att koppla kommunalt bidrag till närvaro  

i rådet, men tidigare erfarenheter av sådana krav på motprestation  

har enligt Gottlieb Granberg, KS, visat sig fungera dåligt.  
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Ett förslag är att lägga sammanträdena på kvällstid då vissa arbetar  

dagtid. Nackdelen är då att det kan vara svårare att köra eller på  

annat sätt ta sig till mötena, speciellt vintertid. Frågan tas upp  

inför nästa års schemaläggning      

 

Politisk representation 

Föreningsrepresentanterna har även frågat om hur man kan få en  

högre politisk representation på rådets möten. Uppslutningen är  

tyvärr mycket låg, vilket är beklagligt då rådet har en viktig funktion. 

Gottlieb Granberg, KS, menar att det måste tas upp politiskt.  

 

Samråd vid byggnationer 

Föreningsrepresentanterna har visat intresse för att få vara remiss- 

instans eller samråd i ett tidigare skede vid till exempel byggnationer,  

detta för att kunna upptäcka svagheter i tillgängligheten i ett tidigt  

skede. Lennart Ottosson, HRF, påpekar att förändringarna inte  

behöver vara stora för att ha betydelse.  

 

Ordförande Glenn Lund tror dock att det kan vara svårt att låta rådet  

vara tidig remissinstans. Planhandlingar finns för utlåtande på hemsidan 

och i stadshusets foajé. Nämndsekreteraren tar upp problemet med att  

när planhandlingar skickas ut till rådet är tiden för betänkande så kort  

att det inte hinner tas på ett möte - som ju bara äger rum en gång per 

kvartal. Gottlieb Granberg, KS, slår fast att man idag hamnar  

fel i tid, ett förslag kan vara att tjänstemän i ett tidigare skede  

presenterar sina projekt i någon typ av samråd.  

 

Omsorgschef Ulrika Gustafsson säger att man kan ha en mindre  

grupp som i kontakt med planerarna har ett fokus på byggnationer.  

Bibliotekarie Lisa Steirud och Emma Åverling, Neuroförbundet,   

säger att Jönköpings kommun har tidig kontakt med Funktionsrätt 

Jönköping, som kan se över byggnader i ett tidigare skede.  

 

Hörsel och synhjälpmedel  

Hörselskadades riksförening har tidigare lyft problemet med att  

personalen i särskilda boenden inte kan hjälpa till med hörapparaterna.  

Det gör människor isolerade och sänker livskvalitén för den enskilde.  

 

Omsorgschef Ulrika Gustafsson säger att det är ett problem att få alla 

medarbetare att förstå och behärska tekniken. Lennart Ottosson, HRF, 

berättar att föreningen tidigare har varit runt och hjälpt till med att  

instruera på boenden, men att det är svårt idag att hålla koll på alla  

nyheter, som t ex Bluetooth-lösningar. Ett möte mellan vård- och rehab, 

förebyggande enheten och HRF planeras in.  

 

Stadsbibliotekets synmarkering 

Synskadades förbund tar återigen upp synmarkeringen in till 

stadsbiblioteket på gummifabriken. Detta har varit ett problem  

från start. Markeringen man följer tar slut vid en vägg och  

olyckor har hänt. Bibliotekarie Lisa Steirud tar med sig frågan.  
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Biblioteket i Forsheda 

Magnus Larsson, HLR, tar upp tillgängligheten till biblioteket i Forsheda. 

Den ligger inne på en skola och det är långt och besvärligt att gå dit för  

den med lägre rörlighet. Det finns en dörr som skulle kunna korta vägen  

in, men den är alltid låst.  

 

Gottlieb Granberg, KS, och Glenn Lund, ON, svarar att man idag tvingas 

till ett säkerhetstänk runt vilka som rör sig på en skola. Man är även 

restriktiv med nära parkeringsplatser som kräver tillstånd.  Magnus  

Larsson upplever det ytterst bekymmersamt att det drabbar enskilda 

gruppers tillgänglighet.  

  

Åke Wilhelmsson säger att det rent praktiskt absolut borde gå att lösa.  

Man får titta på byggnaden för eventuell tillgänglighetsanpassning.  

 

Viadukten - utformning och byggplaner 

Gottlieb Granberg förklarar att Viadukten är nersynt och att en 

nybyggnation är absolut nödvändig. Processen kommer att ta tid och 

utformningen måste vara genomtänkt. Planen just nu är att nästa viadukt 

inte ska gå rakt ner i stan utan istället ansluta vid stationsområdet.  

Butikerna i Värnamo efterfrågar tillgänglighet, samtidigt som det 

inte är önskvärt med mer trafik inne i centrum. 

 

Trafikverket äger projektet och kommunen kan därför inte svara på  

frågor om framtida viktgräns eller tidsplan för byggnationen.  

 

Rådet har även ställt frågor om placeringen av busshållplatsen i Forsheda. 

Gottlieb Granberg kommer att ha ett möte med länstrafiken där dessa  

frågor tas upp. En representant från Länstrafiken är även inbjuden till nästa 

tillgänglighetsråd den 9 november.  

 

 

Synpunkter från Takkten Daglig verksamhet 

Från ett besök på Takkten Daglig Verksamhet har Margareta Lindahl  

(KD) till rådet vidarebefordrat två synpunkter från brukare med LSS-beslut: 

 

Fråga:  

Varför kan man inte få gratis gym i sporthallen när man har LSS-beslut? 

Frågeställaren uppger att tillgång till gratis bad som funnits sedan 2019 

betytt mycket som hälsofrämjande insats men uttrycker även behov av 

tillgång till motionscenter.  

Svar från förvaltningen:  

Vi har idag 48 LSS-medlemmar med gratis tillgång till bassängytan. Varje 

LSS-medlem har med sig en pluspolare som går in gratis. Det blir totalt 96 

personer. Vi upplever att det är en bra och uppskattad service och att det är 

möjligt att erbjuda utan att det blir alltför trångt i bassängerna. 
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När det gäller tillgång till motionscenter är läget lite annorlunda. 

Motionscenter har en mycket mindre yta och där är mycket högre tryck 

under t.ex. morgnar och kvällar. Beroende på vilken funktionsnedsättning 

personen har kan det bli svårt för hen att träna effektivt i motionscenter. 

Med stor sannolikhet är större delen av alla med LSS-beslut även 

förtidspensionärer och skulle därför endast behöva betala medlemsavgift 

motsvarande pensionärsmedlemskap. 

Önskemål: 

Fler handikappanpassade toaletter, gärna gratis.  

Frågeställaren önskar uppmärksamma behovet av fler handikapp- 

anpassade toaletter, centralt belägna. Även önskvärt om möjligt  

att personer med LSS-beslut får tillgång till ”tagg” för toalettbesök.  

 

Svar från förvaltningen:  

Kommunen ansvarar för de toaletter som är placerade i centrum (mitt  

emot Clas Olsson och Synoptik, sekr, anm.). Dessa är öppna och gratis  

för alla. Övriga toaletter i staden ägs och sköts inte av kommunen så  

dem kan vi inte påverka.  

 

 

 

KTR § 21  

 
Tillgänglighetsfrågor 
 
Lisa Steirud, Stadsbiblioteket, presenterar sig och informerar: 

 

Biblioteket i Bredaryd har tidigare varit placerat på skolan, men  

flyttar till centrala lokaler. Planen är att biblioteket ska bli ett så kallat 

Meröppet bibliotek, där registrerade användare genom en så kallad  

”tagg” kan komma in även på tider när biblioteket är obemannat.   

 

Planer finns på att även biblioteket i Rydaholm ska erbjuda  

meröppet för bättre tillgänglighet under kvällar och helger.   

 

Lisa Steirud berättar att hon aktivt är ute och har boksamtal och  

information på bland annat olika mötesplatser. Åke Wilhelmsson  

poängterar det viktiga med närvaro även i de mindre orterna 

runt Värnamo och med att förlägga kulturevenemang även dit.  

 

 

 

 

KTR § 22  

 
Kort information från kommunen 
 
Omsorgsnämnden 

Förvaltningen arbetar med en omfattande omorganisation med  

brukaren i centrum, med särskild hänsyn tagen till att andelen  

äldre i samhället stadigt ökar.  
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Ordförande Glenn Lund påpekar problemet med att det finns  

och utbildas för få undersköterskor. Det är även ett problem  

med språksvårigheter ute i verksamheterna.    

 

Magnus Larsson, HLR, undrar om det görs utbildningsinsatser  

i tekniken för diabeteshjälpmedel, omsorgschefen svarar att det  

görs kontinuerligt.    

 

Lisa Steirud, stadsbiblioteket undrar om det planeras för en mötes- 

plats i Bor. Ulrika Gustafsson svarar att det förutom de som finns  

på Expo i Värnamo och i Rydaholm även kommer att skapas en  

mötesplats i Bor - då i matsalen på det kommande trygghetsboendet 

Sjösala.   

 

Kommunstyrelsen/tekniska utskottet 

Har svarat på inkomna frågor ovan.  

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ej närvarande.  

På föregående råd den 11 maj ställdes frågan om hur hänsyn tas  

till tillgänglighet under bygget av den nya Trelleborgsskolan.  

Förvaltningen svarar via mail: 

 

När det gäller nybyggnationen så har sakkunniga i tillgänglighet,  

akustik och brand kopplats på projektet. Detta för att säkerställa att  

vi följer alla lagar och regler när det gäller tillgänglighet.  

 

Trälleborgsskolan har sedan tidigare ljudutjämningssystem i alla lokaler 

och dessa har vi för avsikt att använda i den nya skolan också. Dessa är 

fristående och byggs inte in i byggnaden. Vi är noggranna med att titta på 

kulör- och materialval och färgkontraster. Tillgänglighet för alla är ett av 

ledorden för den nya skolan. 

 

Kulturnämnden 

Ej närvarande. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ej närvarande. 

 

Medborgarnämnden 

Ej närvarande. 

 

Servicenämnden 

Ej närvarande. 
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KTR § 23 

  

Övriga frågor 
 
Maria Grimstål, Autism och Aspergerföreningen, frågar hur man  

tänker kring storleken på kommunens boenden. Ulrika Gustafsson, 

omsorgschef, säger att man arbetar mycket med frågan, eftersom  

många av kommunens boenden är byggda på 90-talet och behov  

förändras över tid. Beståndet av gruppbostäder är brokigt, men  

riktlinjen idag är sex boende per enhet. En tanke idag är att det är  

lämpligt med ett centralt placerat gemensamt utrymme med dörrar 

till de boendes egna rum.    

 
Förvaltningen arbetar med likställighet och jämlikhet, och  

försöker lämna det gamla och bygga nytt och ändamålsenligt  

så långt det går. Kommunen har i nuläget många grupp- 

bostäder, men färre boendestöd och servicebostäder. Även  

människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  

blir äldre med förändrade behov och det måste följas upp.  

 
Kerstin Berggren påpekar att gruppboenden ibland tenderar att  

bli segregerade när många brukare med samma NPF bor på ett  

och samma ställe.  

 
Magnus Larsson, HLR, påpekar att inte många politiker tagit  

upp handikappfrågor i den här valrörelsen. Arbetslösheten bland 

funktionshindrade är högre än bland medborgarna i allmänhet.  

 

Maria Grimstål, Autism- och Aspergerföreningen säger att  

statistiken visar att stat och kommun generellt sett har lägre  

andel anställda med funktionshinder än privata arbetsgivare  

och lyfter frågan om man skulle kunna tänka mer på att  

anställa funktionshindrade och handikappade i kommunen.  

 

Magnus Larsson, HLR, undrar angående den tidigare frågan om  

subventionerat pris på motionscenter om detta gäller för alla  

kommunens gym, inte bara det i centrala Värnamo.  

Frågan tas vidare till tekniska förvaltningen.  

 

Maria Grimstål, Autism- och Aspergerföreningen påpekar att det finns  

ett flertal fina och gratis gym ute i naturen och på olika platser i staden. 

 

  

 


