
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-11-29

 
 
Sammanträde med  Råd i frågor om funktionsnedsättning 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 10:00 – 12:20 
  
Beslutande 

Ledamöter Anna Ekström (L), ordförande 
Kerstin Karlsson (S) 
Irene Oskarsson (KD) 
Birgit Andersson, Reumatikerföreningen Eksjö/Nässjö 
Margaretha Fogel, HjärtLung föreningen Aneby 
Berit Carlsson, HjärtLung föreningen Aneby 

 
Tjänstgörande ersättare   

 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Mikael Fornander, kommunchef § 25 
Carina Andersson, socialchef § 26 
Lars Skeppås, teknikchef §§ 27-28 

 
Tjänstemän Erik Wikström, sekreterare 
 
      
Utses att justera Birgit Andersson 
 
Justeringens plats  Kommunhuset, 2022-12-08   Paragrafer 25-30 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Erik Wikström 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Anna Ekström 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Birgit Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning  2022-11-29 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Råd i frågor om funktionsnedsättning 
 
Sammanträdesdatum 2022-11-29 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-12-09 Datum då anslag  2022-12-31 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Erik Wikström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning  2022-11-29 

 
 

§ 25 Information delårsbokslut   

§ 26 Information från socialchef   

§ 27 Information om 
energibesparingsåtgärder 

  

§ 28 Tillgänglighetsfrågor Tekniska 
enheten 

  

§ 29 Uppföljning av beslut under 
mandatperioden 

  

§ 30 Sammanträdesplan 2023 2022/363  

§ 29 Rapporter   

§ 30 Övriga frågor   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-11-29

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 25 
Information delårsbokslut 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander föredrar information om kommunens 
delårsbokslut.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-11-29

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 26 
Information från socialchef 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Socialchef Carina Andersson föredrar ärendet.  
- Tillgänglighetsfrågor inom Sociala avdelningen. 
- Byggnation av LSS-boende, funktionshinderomsorgen.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-11-29

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 27 
Information om energibesparingsåtgärder 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Teknikchef Lars Skeppås berättar om energibesparingsåtgärder i kommunen. 
Åtgärderna innefattar utebelysning, samt värme, el, ventilation och styrsystem i 
kommunens byggnader. 

Beslutsunderlag  
Presentation Energibesparing i Aneby 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-11-29

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 28 
Tillgänglighetsfrågor Tekniska enheten 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Teknikchef Lars Skeppås berättar om tillgänglighetsfrågor från Tekniska enheten. 
- Presentation om planlösning för Vireda skola.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-11-29

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 29 
Uppföljning av beslut under mandatperioden 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga dokumentet till handlingarna och skicka vidare till kommunstyrelsen.  
 
att rådet särskilt vill uppmärksamma kommunstyrelsen på tidigare ställda frågor 
om översiktsplan, tillgänglighetsvandring och röstningslokaler.  

Ärendebeskrivning  
Ordförande Anna Ekström och rådsledamot Kerstin Karlsson föredrar hur rådets 
beslut har följts upp under den gångna mandatperioden enligt lista i bilagt 
beslutsunderlag.  

Beslutsunderlag  
Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning mandatperioden 18-22
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-11-29

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 30 
Sammanträdesplan 2023 
Dnr KS 2022/363 

Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att mötet 7 mars börjar klockan 10.  

att det nya rådet ser över intressegruppernas önskemål om att börja samtliga 
möten på förmiddagen, eventuellt genom att byta mötesdag.  

Ärendebeskrivning  
Enligt förslaget är datumen för rådets möten 2023 7 mars, 23 maj, 12 september 
och 21 november.  

Beslutsunderlag  
Sammanträdesdagar 2023 
      

Beslutet skickas till 
Rådets medlemmar
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-11-29

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 29 
Rapporter 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Birgit har varit på möte med Länstrafikens trafik- och tillgänglighetsråd.  
Syftet med rådet är att det ska ”vara framåtriktande, rådgivande och utgöra en 
kontaktkanal mellan pensionärs- och funktionshinderföreningar/organisationer 
och Länstrafiken inom hela Jönköpings län.”   
Rapport: Jönköpings länstrafik vill på nytt bjuda in alla kommuner till nytt viktigt 
forum med rådet. Aneby kommun har varit representerad i rådet sedan 2016. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-11-29

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i frågor om funktionsnedsättning § 30 Övriga 
frågor 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att önska att bjuda in någon från Riksförbundet FUB till mötet i mars. 
Riksförbundet FUB arbetar för att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv. 
 
att önska fler besök från tillgänglighetsföreningar under kommande 
mandatperiod.  
 
att önska att inbjudan till det nya rådet 2023 inför en ny mandatperiod går ut brett 
till intresseorganisationer i hela regionen. De som inte finns representerade lokalt 
kan kanske vara delaktig med en regional representant. 

     

11


	Protokoll förstasida
	Information delårsbokslut
	Beslut Funkis 2022-11-29
Information delårsbokslut

	Information från socialchef
	Beslut Funkis 2022-11-29
Information från socialchef

	Information om energibesparingsåtgärder
	Beslut Funkis 2022-11-29
Information om energibesparingsåtgärder

	Tillgänglighetsfrågor Tekniska enheten
	Beslut Funkis 2022-11-29
Tillgänglighetsfrågor Tekniska enheten

	Uppföljning av beslut under mandatperioden
	Beslut Funkis 2022-11-29
Uppföljning av beslut under mandatperioden

	Sammanträdesplan 2023
	Beslut Funkis 2022-11-29
Sammanträdesplan 2023

	Rapporter
	Beslut Funkis 2022-11-29
Rapporter

	Övriga frågor
	Beslut Funkis 2022-11-29
Övriga frågor


