
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-09-06

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

Beslutande 
Ledamöter Anna Ekström (L), ordförande 

Kerstin Karlsson (S)  
Birgit Andersson, Reumatikerföreningen Eksjö/Nässjö 
Margareta Fogel, HjärtLung föreningen Aneby  
Berit Carlsson, HjärtLung föreningen Aneby 

Frånvarande Irene Oskarsson (KD) 

Tjänstemän Ghenoa Abbas, sekreterare 
Carina Andersson, socialchef §19 
Sonja Michanek, planarkitekt § 22 
Lars Skeppås, tekniskchef §§17,18 

Utses att justera Kerstin Karlsson 

Justeringens plats Paragrafer 17-24 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

Ghenoa Abbas 

Ordförande   …………………………………………… 
Anna Ekström 

Justerande   ……………………………………………. 
Kerstin Karlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-09-06 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Råd i frågor om funktionsnedsättning 

Sammanträdesdatum 2022-09-06 

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Kommunhuset 

2022-09-20 Datum då anslag 2022-10-12
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Ghenoa Abbas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning  2022-09-06 

 
 

§ 17 Tillgänglighetsvandring 2 september 
uppföljning 

  

§ 18 Tillgänglighetsfrågor Tekniska 
enheten 

  

§ 19 Besök av ny socialchef   

§ 20 Uppföljning av beslut under 
mandatperioden 

  

§ 21 Besök på förtidsröstlokalerna   

§ 22 Översiktsplan tillgänglighet   

§ 23 Rapporter   

§ 24 Nästa möte   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-09-06

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 17 
Tillgänglighetsvandring 2 september uppföljning 
 
Beslut  
att godkänna protokollet från tillgänglighetsvandringen den 2 september samt 

att delge kommunstyrelsen protokollet för vidare beredning och återkoppling till 
rådet.  

att nästa tillgänglighetsvandring sker under hösten 2023 

Ärendebeskrivning  
Rådet summerar tillgänglighetsvandringen tillsammans med enhetschef Lars 
Skeppås. Rådet presenterar åtgärder som skickas till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Rådet diskuterar att tillgänglighetsvandringarna görs i tre versioner. Vandringen 
som gjordes den 2 september är version 1. Version 2 föreslås vara en rutt som går 
förbi vårdcentralen, Annibris/konserthusgatan. Version tre föreslås ske under 
vintertid/snöbeläggning. Vandringarna sker sedan en gång per år. Version 1 
(2025) och 2 (2023) i september och version 3 (2024) i februari. Varje version görs 
således om vart tredje år. 
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Tillgänglighetsvandring nr 1 av 3. 

Tid 2022-09-02 kl. 13:00 

Närvarande: 

Lars Skeppås Aneby Kommun tekniskchef 
Anna Ekström Aneby Kommun Ordförande AKRFF 
Irene Oskarsson Aneby Kommun Ledamot AKRFF 
Mikael Fornander Aneby Kommun Kommundirektör. 
Carina Andersson Aneby Kommun Socialchef. 
Kerstin Karlsson Aneby Kommun Ledamot AKRFF 
Birgit Andersson Eksjö- Nässjö Reumatikerförening, AKRFF 

AKRFF: Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning. 

Protokoll tillgänglighetsvandring 1 av 3. Rutten går från Anebys kommunhus till resecentrum via 
biblioteket. 

 Bankomaten: Räcke i trappa är på gång 2 lejdare monteras av Anebybostäder. 
 Timons: plattor lite för nedsjunkna vid brunnslocken. 
 Ingången till parkeringsplatsen bakom busskur. Önskemål om att få skottat öppning  
 Infart från Köpmansgatan till parkering är dåligt uppmärkt 
 Hög kant mot 30*30 plattor mot rondellen från busskur. 
 Se över plattorna på lekplatsen, dags att måla om lekställningen och tvätta den 
 Generellt gatstenen har rört på sig och risk att snubbla föreligger på flertalet ställen på torget 
 Ramp saknas till scenen.  
 Lösa stenar vid fontänen. 
 Taktila stråk behöver ses över. Verkar som det saknas på vissa ställen.  
 Övergång Torino till Colorama. Här finns ett hål i gatan i övergångsstället. 
 Torino mot biblioteket metallpinnar i runda fundament sågas bort. 4-6st. 
 Kanten till ingången till biblioteket är lagom hög för att missas. Lätt att snubbla på. 
 Vallokalen svårt att nå valsedlarna sittandes. 
 Potthål på trottoar mellan bibliotek och bron. 
 Gångpassage GC väg vid järnvägen mot Norra Järnvägsgatan hade varit lämpligt ur 

trafiksäkerhetspunkt. Kommunen kommer att få lyfta frågan med Trafikverket. 
 Bänk saknas på GC väg mot stationen. 
 Måla i övergångsstället vid resecentrum. Även vid utfart för bussar. 
 Lös platta vid sandlåda på perrong 
 Relativt öppet från bussområdet mot järnvägen, lite väl öppet för att kännas säkert. 
 Hissen är avstängd sen november. Väntar på besiktningsman.  
 Bänk västra perrongen längs norr ut. 
 Sly behöver ses över vid stationsområdet. 

 

2022-09-02 

Lars Skeppås 

Teknisk chef Aneby kommun
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-09-06

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 18 
Tillgänglighetsfrågor Tekniska enheten 
Beslut  
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Rådet diskuterar tillgänglighetsfrågor. Lars informerar om att räcke som 
efterfrågas vid bankomaten är på väg. Likaså den tillgängliga gungan håller på att 
sättas formerna för hur det ska se ut för den på Parkskolan. Hissknappen i 
kommunhuset är numera ändrad. Den gröna knappen går nu till markplan.  

Frågan om solskydd vid trygghetsboendets nya uteplats tar Lars till Aneby 
bostäder.  

Angående bänkar längs svartån finns det i nuläget ingen budget för dem men det 
sätts dit bänkar efterhand som de ryms i budgeten.  

Enhetschef Lars Skeppås föredrar ärendet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-09-06

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 19 Besök 
av ny socialchef 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Socialchef Carina Andersson besöker rådet och presenterar sig för rådets 
medlemmar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-09-06

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 20 
Uppföljning av beslut under mandatperioden 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Ordförande Anna Ekström tillsammans med Kerstin Karlsson sammanställer ett 
dokument med beslut under mandatperioden som bifogas med nästa 
kallelseutskick. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-09-06

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 21 Besök 
på förtidsröstlokalerna 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att delge kommunstyrelsen de dokumenterade bristerna av tillgänglighet i 
förtidsröstlokalen samt få en återkoppling i ärendet till rådet. 

Ärendebeskrivning  
Ordförande Anna Ekström har besökt förtidslokalen på Aneby bibliotek vid två 
tillfällen och konstaterade flertalet brister på tillgängligheten: 
 
- Få parkeringar runt biblioteket 
- Placeringen av röstsedlarna. Just nu på ett stort uppfällbart bord. 
Rekommenderas ett mindre trångt utrymme och ett upp och nedsänkbart bord 
för röstsedlarna för tillgängligheten för både den som inte kan böja sig och den 
som är i behov av rullstol. 
- Köpmansgatans branta lutning 
- Allmänt trång lokal 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-09-06

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 22 
Översiktsplan tillgänglighet 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att tillfråga kommunstyrelsen hur planen för att tillgänglighetsgöra den nya digitala 
översiktsplanen ser ut.  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Planarkitekt Sonja Michanek presenterar översiktsplanen på kommunens hemsida.  

Rådet diskuterar hur tillgänglig den nya digitala översiktsplanen kommer att bli. 
Kommer de som arbetar i receptionen och på biblioteket få utbildning i planen? 
Har hjälpmedelscentralen möjlighet att ge människor tillgång till planen? Frågorna 
kring planens tillgänglighet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-09-06

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 23 
Rapporter 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
 

Rapport från J.L.T Jönköpings länstrafik. 

- Seniorkortet 30 dagars biljett från 70år kan nu användas av flera personer 
oavsett ålder. Personer med aktivitetsersättning eller handikappersättning 
samt sjukersättning. Det krävs ett intyg från Försäkringskassan samt att en 
aktiverad senior biljett. Gäller sedan mars i år.  

- Färdtjänsten ligger som en beredning nationellt beräknas klar våren 23. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-09-06

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 24 Nästa 
möte 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att nästa möte sker den 29 november klockan 10.00. 

Ärendebeskrivning  
Ärenden till nästa möte: 

- Vireda skola 
- Uppföljning av besluten under mandatperioden 
- Inbjudan till Carina Andersson 
- Nästa mandatperiod 
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