
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-06-08

 
 
Sammanträde med  Råd i frågor om funktionsnedsättning 
 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet/Teams kl. 14:00 – 16:40 
  
Beslutande 

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

  
 

                                     Berit Carlsson, HjärtLung föreningen Aneby 
 Carin Larsson, HjärtLung föreningen Aneby 
  

Tjänstgörande ersättare   
 

 
Övriga närvarande  

Ersättare   
 

 
Tjänstemän Ann Johansson, sekreterare 

Jens Larsson, VD Stiftelsen Aneby Bostäder, § 7 
Kim Alsterlund Bjuhr, beredskapssamordnare, §§ 8-9 § 12 

 Lars Skeppås, teknisk chef, § 10 
 Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef, § 11 
Övriga  
  
      
Utses att justera Carin Larsson 
 
Justeringens plats      Paragrafer 7-15 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Ann Johansson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Anna Ekström 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Carin Larsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning  2021-06-08 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Råd i frågor om funktionsnedsättning 
 
Sammanträdesdatum 2021-06-08 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Aneby kommunhus 
 
Datum då anslag  2021-06-16 Datum då anslag  2021-07-07 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Ann Johansson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning  2021-06-08 

 
 

§ 7 Information om ombyggnation av 
Druvan och Sälgen 3 o 6 
 

 4 

§ 8 EST-arbete (Effektiv samordning för 
trygghet) 
 

 5 

§ 9 Trygghetsvandring  6 

§ 10 Tillgänglighetsfrågor - Tekniska 
enheten 
 

 7 

§ 11 Ekonomi - Årsredovisning och Budget 
2022-2024 
 

 8 

§ 12 Covid-19  9 

§ 13 Hälsocenter  10 

§ 14 Rapport JLT  11 

§ 15 Övriga frågor  12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-06-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 7 
Information om ombyggnation av Druvan och 
Sälgen 3 o 6 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning  
Jens Larsson, VD för Stiftelsen Aneby Bostäder föredrar förslag till förändringar i  
utomhusmiljön runt trygghetsboendet Druvan, Gula villan och kommunhuset. 
Druvans huvudentré och ramp kommer också att göras om, de utvändiga 
arbetena beräknas vara färdiga till sensommaren.  
En ombyggnation invändigt i trygghetsboendet planeras också, då ska en matsal 
skapas i källarplanet och på bostadsplanen ska tvättstugorna flyttas för att det 
utrymmet ska bli sällskapsrum, detta arbete beräknas vara klart i oktober. 

I Sälgen 3 och 6 (där apoteket idag finns) ska postens gamla lokaler med flera ytor 
göras om till fem lägenheter, dessa beräknas vara klara till januari 2022.  
Markarbeten ska utföras för att få till en mer attraktiv utomhusmiljö.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-06-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor i funktionsnedsättning § 8 EST-arbete 
(Effektiv samordning för trygghet) 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning  
Beredskapssamordnare Kim Alsterlund Bjur redogör för det kommande arbetet 
med EST, uppstarten beräknas att ske i september. 
Metoden bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och går ut på att 
medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma 
lägesbilder, föreslår och bestämmer om åtgärder, informerar berörda samt 
genomför och kontinuerligt utvärderar insatser. 
Målsättningen är att samhällets goda krafter effektivt skall samordnas och 
samverka för att minska brottslighet och otrygghet. I Aneby kommun samverkar 
polisen och representanter från kommunens samtliga avdelningar.  

Vill man som medborgare påtala något, kan E-tjänsten ”Lämna synpunkt till 
kommunen” på kommunens hemsida med fördel användas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-06-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 9 
Trygghetsvandring 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarn, samt 

att rådet önskar vara en del av dessa trygghetsvandringar, inte minst för att tillföra 
tillgänglighets perspektivet. 

 

Ärendebeskrivning  
Beredskapssamordnare Kim Alsterlund Bjuhr informerar om kommande 
trygghetsvandringar. 

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom olika områden 
och systematiskt inventerar dem ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som 
bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras 
erfarenheter är viktiga att ta tillvara. 
I trygghetsvandringarna i Aneby kommunen, som kommer att ske vår och höst, 
kommer den så kallade kommun-polisen och olika företrädare för invånarna att 
delta.  
Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller 
riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som 
bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och 
trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre 
åtgärder.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-06-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 10 
Tillgänglighetsfrågor - Tekniska enheten 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Teknisk chef Lars Skeppås informerar: 
- Det finns räcken till trappan vid biblioteket som går ner till gångvägen vid 
Svartån. 
 
- Parkskolans kök och matsal renoveras, på grund av skada. Eleverna på särskolan 
har inte behövt flytta från sina lokaler. Alla elever äter lunch i sina respektive 
klassrum, vilket många upplever som lugnare.  
 
- Det finns medel för inköp av en tillgänglighets gunga, placeringen av den samma 
är inte fastställd. Förslag på placering ska lämnas till mötet den 30 november.  
Rådet i frågor om funktionsnedsättning, Parkskolan och enhetschefen för 
funktionshinderomsorgen bör vara remissinstanser. 

- Paviljongen i Svartåparken:  
Tillgängligheten till paviljongen är inte bra, då det fattas trappräcken, påtalas av 
medlemmarna i rådet. Gynnsamt är att paviljongen ska renoveras och att 
problemet med trappräcken kan åtgärdas.     

 

      

 

 

 

 

 

  

.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-06-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 11 
Ekonomi - Årsredovisning och Budget 2022-2024 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten redogör för årsredovisningen 2020, 
tertialrapporten 2021 samt budget 2022. 

Årsbokslutet: Det har varit tufft ekonomiskt läge men årsbokslutet visar trots det 
på ett positivt resultat där även underskottet från 2019 kommer att kunna 
återställas. 
Staten har kompenserat för pandemikostnader genom statsbidrag. 
Verksamheterna fortsätter sitt förändringsarbete för att få lägre kostnader och 
större effektivitet med så hög kvalitet som möjligt.   
Tallbacka skolan har färdigställts och medarbetarenkäten ger kommunen som 
arbetsgivare ett bra resultat. 
Tertialen: Konjunkturen återhämtar sig då hushållen börjar konsumera mer . 
Prognosen visar på ett helårsresultat om 0,2 miljoner kronor. Jämfört med 
budgeten på 12,0 miljoner kronor innebär det en negativ avvikelse om 11,8 
miljoner kronor. Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 22,0 
miljoner kronor. De största negativa prognoserna återfinns inom Sociala 
avdelningen och Barn- och utbildningsavdelningen. 

Budget 2022: En kommun ska ha en ”God ekonomisk hushållning” det vill säga 
att använda resurserna på bästa sätt. Kommunens budget ska upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna, detta för att finansiera kommande 
investeringar. 
Aneby kommun har ett tufft ekonomiskt ingångsläge inför budget 2022, men 
befolkningsprognosen är positiv och konjunkturläget förbättrat. En tidig 
budgetprocess, gemensamma mål, styrtal som skapar focus och att man ser 
resultat i vidtagna åtgärder bidrar till att kunna uppnå en budget i balans.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-06-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 12 Covid-
19 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Läget är stabilt i nuläget för kommunens verksamheter. Inom hemtjänst och 
äldreomsorg finns fortfarande viss påverkan då det kan vara svårt med 
bemanningen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-06-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 13 
Hälsocenter 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Maria Eliasson och Tina Arvåsen, våra hälsocoacher har nu tagit emot deltagare 
sedan den 1 april. Det har hunnit bli 14 personer. Sju av dem har fått FAR (fysisk 
aktivitet på recept via Vårdcentralen) övriga sju har kommit på annat sätt, till 
exempel genom deras egna kontakter inom äldreomsorgen, men även på eget 
initiativ. 

Man börjar med ett individuellt fysiskt möte ´(I SOK:s stuga) där man gör en 
individuell plan och sedan har man en instruktion i gymmet på Träningsverket. 
När covid-19 lättar kommer de också att sätta ihop grupper för träning på 
Träningsverket. De jobbar med marknadsföringsmaterial i olika delar. Vi är 
jättenöjda så här långt. Kommer ett reportage i regionens tidning till hushållen. 

Punkten Hälsocenter ska återkomma på mötet den 14 september. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-06-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 14 
Rapport JLT 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Minnesanteckningar Trafik- och tillgänglighetsråd 2021-04-28 
My Westerlund från Länstrafikens marknadsavdelning informerar om det nya 
biljettsystemet.  
Fler försäljningsställen önskas, särskilt i kommuner med mindre utbud av 
kollektivtrafik. 
Missnöje att det fortfarande är en kostnad att ladda kortbärare ombord eftersom 
kontanthanteringen har upphört. 

Björn Elm från Serviceresor informerar kort om verksamheten. 
Ta med en vän-kortet kommer att bytas ut i och med bytet av biljettsystem, 
utskick kommer göras till befintliga kunder. 

Erik Andersson informerar om läget gällande den allmänna kollektivtrafiken, det 
återstår att se när resandet är tillbaka på en normalnivå. Och det kan vara en helt 
ny normalnivå med tanke på distansarbete och nya resvanor. 

Även info om nya Krösatågen, tågdepån i Nässjö samt stadstrafiken och depå i 
Jönköping. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-06-08

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 15 Övriga 
frågor 
Ärendebeskrivning  
Rådet kommer att bjuda in den nya skolchefen Rosie Segersson till mötet den 14 
september. 

Rådet ska också bjuda in en kommunikatör samt en fysioterapeut till mötet den 14 
september. 

Hur ska rådet marknadsföras? Vad kan vi göra för att nå ut till fler. Också denna 
punkt ska tas upp på mötet den 14 september.  
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