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Tillgänglighetsrådet 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats: Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby, Bolmenrummet, den 19 maj 

2022, kl. 13.30 – 16.00 

 
Närvarande: Anne Karlsson (S) ordförande 

Lars-Åke Långh, Astma-och Allergiföreningen 

Maria Nilsson, Reumatikerförbundet 

Lauritz Thörnros, Strokeföreningen Sunnerbo 

Dan Krantz, Hörselskadades förening 

Gunilla Classon, Synskadade 

Charlotte Fleischer, Ljungby Sunnerbo FuB 

 

Övriga 
deltagande 

Catarina Bengtsson, kommunledningsförvaltningen/deltar på Teams 

Sofia Olsson, kommunledningsförvaltningen 

Henrik Dahlström, kommunledningsförvaltningen 

Jaqueline Eejkestorm, kommunledningsförvaltningen 

Bengt Johansson, Ljungby Sunnerbo FuB 

Berth Winsth, ersättare 

 

  

Sekreterare Ljiljana Bublik 
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Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns. 

 

Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar 
Inga synpunkter framförs på minnesanteckningarna från föregående möte. 

 

Tillgänglighetspris 2022, planering 
Tidplan för tillgänglighetspris 2022 är som följer: 

 

- Nomineringstid är från den 15 augusti till den 16 september 2022. 

Kommunikationsavdelningen lägger ut en annons. Viktigt att sprida 

information om nomineringsprocessen i rätt kanaler: t. ex. via 

föreningsmedlemmar, Facebook, Instagram, radio Ljungby. 

 

- Kommunikationsavdelningen redovisar en sammanställning av de 

nomineringar som inkommit till tillgänglighetsrådet som utser vinnaren den 

22 september. 

 

- Kommunikationsavdelningen tar fram diplom. 

 

- Tillgänglighetspriset delas ut under ”Så funkar vi”- dagen den 8 november 

2022. 

 

”Så funkar vi dagen” 2022 planering 
Då Jens Christiansson fått förhinder till dagens möte har han lämnat sina 

synpunkter/förslag via e-post: 

 

”2021 års ”Så funkar vi” blev bättre då vi spred ut oss i biblioteket och inte 

korkade igen entrén. Därför kommer vi att 2022 sprida ut oss på samma sätt som 

2021. Jag önskar också ha färdigt en grupp att samarbeta med innan jag tar 

semester så att jag kan gå igång med planeringen direkt efter min semester. 

Därför önskar jag att tillgänglighetsrådet meddelar mig senast 22 juni vilka som 

kommer att delta i arbetsgruppen (namn, telefon eller mejl). Annars tycker jag 

att dagen genomfördes på ett bra sätt 2021 trots att vi var mitt i pandemin då.” 

 

Rådet beslutar att ”Så funkar vi dagen” 2022 arrangeras den 8 november. 

 

Maria Nilsson, Dan Krantz, Lauritz Thörnros och Charlotte Fleischer ingår i 

arbetsgruppen för planering av ”Så funkar vi dagen” 2022. Jens Christiansson är 

sammankallande. 

 
Medborgarinitiativ - synpunkter från rådet 
Kommunledningsförvaltningen arbetar med att olika förbättringar kopplat till 

medborgarinitiativ och vill gärna inhämta rådets synpunkter under mötet. TR:s 

synpunkter redovisas i bilaga 1. 
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Dialog om stadstrafik 
Ljungby kommun och Region Kronoberg har antagit en avsiktsförklaring till att 

man tillsammans ska arbeta för att projektet med stadsbussar i Ljungby kan 

genomföras. 

 

I det pågående projektet med att utreda införande av stadsbussar i Ljungby har 

kommunledningsförvaltningen inlett en social konsekvensanalys för att lära sig 

mer om hur olika invånargrupper skulle påverkas och ha nytta av stadsbussar 

och de förslag på linjedragningar som tagits fram. 

 

Kommunledningsförvaltningen har bjudits in till mötet för att genomföra dialog 

med rådet. Det är väldigt värdefullt för kommunen då råden representerar 

invånargrupper som är särskilt prioriterade i analysen. 

 

TR:s ledamöter skriver in sina synpunkter direkt på en karta. 

Kommunledningsförvaltningen kommer att sammanställa inlämnade synpunkter 

och använda i det pågående projektet. Henrik Dahlström är kontaktperson 

henrik.dahlstrom@ljungby.se. 

 

Övriga frågor 
Dan Krantz undrar om det finns möjlighet för föreningar att adjungera en 

medlem till ett visst möte med TR angående en specifik fråga. 

 

Svar: Enligt de gällande riktlinjerna består det kommunala tillgänglighetsrådet 

av ett kommunalråd, samt en representant från varje organisation som företräder 

personer med funktionshinder i Ljungby kommun. Tillgänglighetsrådets möten 

är öppna för allmänheten men åhörare får inte delta i diskussionen under mötet. 

 

Dan Krantz undrar om det finns intresse bland föreningar att skicka ett antal 

frågor till de politiska partierna inför valet. 

 

Lars-Åke Långh föreslår att frågan tas upp på mötet med de olika föreningarna. 

 

 

 

Ljiljana Bublik 

Sekreterare 


