
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-03-09

 
 
Sammanträde med  Råd i frågor om funktionsnedsättning 
 
Plats och tid Teams möte kl. 09:00- 11:30 
  
Beslutande 

Ledamöter Anna Ekström, ordförande, (L) 
Irene Oskarsson, (KD) 
Kerstin Karlsson, (S) 
Birgith Andersson,  Reumatikerförbundet Nässjö/Eksjö 
 

 
Tjänstgörande ersättare   

 
 
Övriga närvarande  

Ersättare   
 

 
Tjänstemän Ann Johansson, sekreterare 
 Charlotte Johansson, kommundirektör 

Lars Skeppås, teknisk chef  § 4 
Sonja Michanek, planarkitekt § 1 
Mikael Fornander, socialchef § 3 

 
Övriga   
 
Part   
      
Utses att justera Birgith Andersson  
 
Justeringens plats      Paragrafer 1-6 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Ann Johansson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Anna Ekström 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Birgith Andersson  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning  2021-03-09 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Råd i frågor om funktionsnedsättning 
 
Sammanträdesdatum 2021-03-09 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Aneby kommunhus 
 
Datum då anslag  2021-03-15 Datum då anslag  2021-04-06 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Ann Johansson 
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  Sammanträdesdatum 
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§ 1 Överskiktplanen  4 

§ 2 Hälsocenter  5 

§ 3 Covid-19, tillbaka blick 2020 och 
framåt 
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§ 4 Tekniska förvaltningen  7 

§ 5 Mötesplan  8 

§ 6 Övriga frågor  9 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-03-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 1 
Överskiktplanen 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Planarkitekt Sonja Michanek redogör övergripande för den nya översiktsplanen, 
som nu ska ut på samråd, samrådstiden löper ut i maj. Översiktsplanen är helt 
digital  
Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och 
vattenområden i kommunen. Här beskrivs hur den byggda miljön ska användas, 
bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. Planens förväntade miljöpåverkan 
beskrivs i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar 
framtid och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. 

Översiktsplanen kommer att finnas i pappersformat för utlåning på biblioteket 
och i receptionen på kommunhuset. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-03-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning   
§ 2 Hälsocenter 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Charlotte Johansson redogör för satsningen av Hälsocenter i 
Aneby kommun tillsammans med Region Jönköpings län. 
Aneby kommun har 8 timmar per vecka anställt en hälsocoach och i nuläget är det 
två anställda fysioterapeuter som delar på uppdraget med 4 timmar vardera. 

Vårdcentralen kommer att skriva ut fysisk aktivitet på recept (FAR) och de som 
får detta kommer att träffa en hälsocoach, för att de tillsammans ska sätta samman 
ett program för att nå ett aktivare liv. Programmet ska vara individuellt anpassat 
efter var och ens förmåga och intresse. Man inleder kontakten med att skriva ett 
kontrakt som sedan följs upp efter tre respektive sex månader. Därefter är tanken 
att individen ska fortsätta träna på egen hand. Syftet är dels att avlasta 
vårdcentralen de patienter som inte behöver vård så de kan koncentrera sig på de 
som bäst behöver deras hjälp och att medborgarna i Aneby blir friskare och klarar 
sig utan insatser från vården och från kommunen, längre upp i åren.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-03-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning  § 3 Covid-
19, tillbaka blick 2020 och framåt 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Socialchef Mikael Fornander informerar om året med Covid-19  
Det är nästa precis ett år sedan det första fallet av Covid-19 upptäcktes på särskilt 
boende i kommunen. Personalen i alla led har gjort ett fantastiskt arbete i att 
hantera den här svåra situationen. Aneby kommun har följt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att på alla sätt dämpa 
smittspridningen. I dagarna pågår ett arbete med att skriva om förutsättningarna 
för hur anhöriga kan träffa sina närstående på särskilt boende.  
I nuläget pågår vaccinering i fas två och den utförs på vårdcentralen, i maj och 
juni kommer en så kallad massvaccinering förhoppningsvis att ske av personer i 
fas fyra.  
Samarbetet med regionen och vaccinsamordnaren har fungerat utmärkt och vi har 
en fungerade vaccinationsorganisation. Även gällande smittskyddsarbetet har 
samarbetet fungerat bra med regionen och vårdcentralen.  
Det har kommit nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten avseende smittspårning, 
numer gäller spårningen 48 timmar bakåt mot tidigare 24 timmar. 
Eventuellt måste en tredje vaccination omgång genomföras i höst 
Statsbidrag har sökts och beviljats för att täcka de förhöjda kostnader som 
pandemin har medfört. Ny ansökning om bidrag ska göras för ytterligare en 
tidsperiod.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-03-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning                    
§ 4 Tekniska förvaltningen 
   
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna  

Ärendebeskrivning  
Teknisk chef Lars Skeppås informerar: 
- Tallbacka skolan/förskola är nu färdigställd, byggnaden är utrustad med hiss och 
till varje klassrum finns en tillgänglighets anpassad toalett. Skolgårdsmiljön är 
utformad så att det går att ta sig runt med rullstol.  

- Snöröjningen orsakar ofta problem och här finns saker att förbättra, som att se 
till att tillgänglighetparkeringarna är tillgängliga, att framkomligheten vid 
övergångsställena är säkerställd med mera. 

- Det finns medel för inköp av en tillgänglighets gunga, placeringen av den samma 
är inte fastställd. Men parkleksaker för funktionsnedsatta barn ska vara integrerad 
i den allmänna lekmiljön. 

- Att som rullstolsburen komma upp på scenerna på Torget och i konserthuset är 
fortfarande inte möjligt. Rampen till scenen på torget är inte funktionell och i 
konserthuset krävs ombyggnation. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-03-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning                    
§ 5 Mötesplan 
 

Ärendebeskrivning  
Nästa möte är den 8 juni kl. 14.00-17.00 och kommer att vara digitalt via Teams. 

 
Förslag till mötespunkter: 
- Information från tekniska förvaltningen 
- Budget 2022 
- Hur få fler ledamöter från intresseföreningarna till rådet 
- Information från Patientrådet 
- Information från Tillgänglighetsrådet JLT 
 

Meddela gärna mötespunkter till ordförande Anna Ekström, 
anna.ekstrom@aneby.se  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-03-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 6     
Övriga frågor 
 

Ärendebeskrivning  
Birgith Andersson informerar från tillgänglighetsrådet Jönköpings Länstrafik  

Tillgänglighet biljetter, idag finns det begränsade möjligheter att köpa biljetter på 
bussarna, när det återigen bli möjligt att stiga ombord fram på bussen och 
det nya biljett- och betalsystemet tas i bruk under våren, kommer den möjligheten 
återigen att erbjudas. Tillsvidare hänvisas till Coop som är återförsäljare för 
Jönköpings Länstrafik. 
 
Om man vill ha tidtabeller hemskickat till sig är det bara att kontakta 
kundcenter så hjälper de till med det. 
Vad gäller tidtabeller och synnedsättning finns det hjälpmedel om man använder 
dator eller smartphone. 
De nya regionbussar som togs i drift i somras, finns ytterligare särskild belysning 
för att underlätta läppläsning och det finns även hörslingor och 
informationsskärmar.  
Regionbussarna har också antingen lift eller ramp vilket gör att det går att nå 
hållplatser som inte är tillgänglighetsanpassade. 
 

Via länken nedan kan man läsa lite mer om tillgängligheten på stationer och 
fordon, det finns även en flik för varje station som man kan klicka på för att få 
specifik information om den aktuella stationen. 

https://jlt.se/resande/tillganglighet-pa-vara-stationer-och-fordon/ 
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