
    
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-03-07

 
 
Sammanträde med  Råd i frågor om funktionsnedsättning 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 10:00 – 11:55 
  
Beslutande 

Ledamöter Arijana Jazic (S), ordförande 
Annki Stark (S) 
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
Birgit Andersson, Reumatikerföreningen Eksjö/Nässjö 
Margaretha Fogel, HjärtLung föreningen Aneby 
Berit Carlsson, HjärtLung föreningen Aneby 

 
Tjänstemän Erik Wikström, sekreterare 
  
 
Övriga Giovanni Rojas, integrationsutvecklare Länsstyrelsen §5 
      
Utses att justera Berit Carlsson 
 
Justeringens plats  Kommunhuset, 2023-03-13   Paragrafer 1-7 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Erik Wikström 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Arijana Jazic 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Berit Carlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning  2023-03-07  

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Råd i frågor om funktionsnedsättning 
 
Sammanträdesdatum 2023-03-07 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2023-03-13 Datum då anslag  2023-04-04 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Erik Wikström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning  2023-03-07  

 
 

§ 1 Sammanträdesplan 2023 2022/363 4 

§ 2 Val av vice ordförande i Råd i frågor 
om funktionsnedsättning 

 5 

§ 3 Brev till intresseorganisationer  6 

§ 4 Diskussion om rådets framtida arbete  7 

§ 5 Besök av integrationsutvecklare, 
Länsstyrelsen 

 8 

§ 6 Rapporter  9 

§ 7 Övriga frågor  10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2023-03-07 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 1 
Sammanträdesplan 2023 
Dnr KS 2022/363 

Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att korrigera mötestider till 24 maj, 13 september, 22 november. Vid dessa möten 
sammanträder rådet klockan 10-12.  

Ärendebeskrivning  
Under mötet 2022-11-29 beslutades följande datum för rådets möten 2023: 7 
mars, 23 maj, 12 september och 21 november. På samma möte uppkom önskemål 
om att eventuellt korrigera mötestiderna vid första mötet för mandatperioden.  

      

Beslutet skickas till 
Rådets medlemmar 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2023-03-07 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 2 Val av 
vice ordförande i Råd i frågor om 
funktionsnedsättning 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att utse Maria Lundblom Bäckström till vice ordförande  

Ärendebeskrivning  
Val av vice ordförande i rådet för mandatperioden 2023-2026. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2023-03-07 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 3 Brev till 
intresseorganisationer 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att bjuda in ytterligare intresseorganisationer till kommande möten.  

Ärendebeskrivning  
Ordförande Arijana Jazic har skrivit en inbjudan till presumtiva deltagare i rådet. 
Syftet med inbjudan är att bredda representationen bland intresseorganisationer i 
rådet.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2023-03-07 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 4 
Diskussion om rådets framtida arbete 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Diskussion om hur rådets arbete ska fortlöpa under den kommande 
mandatperioden.  
 
Rådets medlemmar önskar att platser i kommunen där tillgängligheten behöver 
förbättras uppmärksammas och att teknisk chef får en stående inbjudan till 
samtliga möten med rådet.  
 
Ordföranden ser över former för beredningar inför råden. 
 
Rådets medlemmar önskar att bli involverade i arbetet med nybyggnationer och 
att öka kännedom om rådets verksamhet hos olika aktörer i kommunen.  

Rådets medlemmar önskar studiebesök utanför kommunhuset. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2023-03-07 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 5 Besök 
av integrationsutvecklare, Länsstyrelsen 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Integrationsutvecklare Giovanni Rojas, verksam vid Länsstyrelsen i Jönköpings 
län, har bjudits in till rådets möte för att informera om hur Länsstyrelsen kan 
samverka med rådet och stötta det i funktionsrättsarbetet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2023-03-07 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 6 
Rapporter 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Birgit Andersson berättar om inbjudan till dialogmöte med Jönköpings länstrafik.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2023-03-07 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 7 Övriga 
frågor 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Ordförande Arijana Jazic förklarar hur valet av utskottens representanter har gått 
till.  
 
Rådets medlemmar presenterar sig.  
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