
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-14

 
 
Sammanträde med  Råd i frågor om funktionsnedsättning 
Plats och tid Nyréns/Teams kl. 13:00 – 15:15 
  
Beslutande 

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

Övriga närvarande  
Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare 
 Mikael Fornander, socialchef §§ 16, 17, 20 
 Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen §§ 18, 20 
 Rosie Segersson, skolchef § 16 
 Lars Skeppås, teknisk chef § 17 
 Tina Arvåsen, fysioterapeut § 19 
  
Utses att justera Berit Carlsson 
 
Justeringens plats  Kommunhuset 2021-09-16   Paragrafer 16-23 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Hugo Thorén 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Anna Ekström 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Berit Carlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-09-14 

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

Organ Råd i frågor om funktionsnedsättning 

Sammanträdesdatum 2021-09-14 

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Kommunhuset 

2021-09-17 Datum då anslag 2021-10-09
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning  2021-09-14 

 
 

§ 16 Presentation av nya skolchefen Rosie 
Segersson 

  

§ 17 Tillgänglighets frågor - Tekniska 
enheten 

  

§ 18 Marknadsföring av rådet, en 
diskussion med en av kommunens 
kommuniktarörer 

  

§ 19 Information kring hälsocenter från en 
av våra fysioterapeuter 

  

§ 20 Information: Covid-19   

§ 21 Rapporter   

§ 22 Benämning av rådet   

§ 23 Övriga frågor   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i fråg § 16 Presentation av nya skolchefen 
Rosie Segersson 
 

Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommuns nya skolchef Rosie Segersson presenterar sig. 

Ordförande Anna Ekström presenterar rådet och vad rådets funktion är. Rådets 
medlemmar presenterar sig själv, och vad deras roll i rådet är. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i fråg § 17 Tillgänglighets frågor - Tekniska 
enheten 
 

Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Teknisk chef Lars Skeppås informerar: 

- Parkskolan kök och matsal 
Arbetet fortgår  
 

- Löpande arbete 
Mycket löpande arbete fortgår, tillgänglighetsperspektivet finns alltid med. 
 

- Arbete med tillgänglig gunga 
Förslag på utformning och plats kommer att presenteras till mötet i 
november. 
 

- Alla får plats 
Alla får plats kommer äga rum från och med onsdagen den 15 september 
och en vecka framåt. Ola Gustafsson är kommunens kontaktperson. 
Scenen på torget ska eventuellt anpassas för att göra det enklare att ta sig 
upp på den. 
 

- Frågor och diskussion 
Frågor lyfts kring tillgänglighet för scenen i Svartåparken. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i fråg § 18 Marknadsföring av rådet, en 
diskussion med en av kommunens 
kommuniktarörer 
 

Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Avdelningschef för kommunserviceavdelningen, tillika informationschef, Johanna 
Evegren diskuterar med rådets medlemmar hur rådet ska marknadsföras. 

Medlemmarna vill att mer information ska spridas om rådet, bland annat för att 
fler ska få stöd och hjälp i frågor som ligger dem nära. 

     

6



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i fråg § 19 Information kring hälsocenter från 
en av våra fysioterapeuter 
 

Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Fysioterapeut Tina Arvåsen informerar om hälsocenter i Aneby. 

Kommunens hälsocoacher har som uppdrag att motivera invånare till en 
beteendeförändring för att uppnå bättre hälsa. Hälsocoachen tar emot och stöttar 
invånare som kommit till Hälsocenter.  

Hälsocoacherna på hälsocenter arbetar bland annat med FAR – fysisk aktivitet på 
recept.  

Rådet diskuterar Hälsocenter och vilka som kan anmäla sig. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i fråg § 20 Information: Covid-19 
 

Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Covid-19 har påverkat samhället under en lång tid. Från och med 29 september är 
det beslutat på nationell nivå att lätta på restriktionerna. Från arbetsgivarens sida 
så kommer en successiv återgång påbörjas till arbetsplatsen för att undvika att 
skapa trängsel och smittspridning. 

Gällande smittspridningen i kommunen och kommunens verksamheter så görs 
screening-tester på de som uppvisar symptom från covid-19. Vid förflyttning från 
vården till särskilt boende eller korttidsboende görs covid-19 tester. 

Den primära smittspridningen i kommunen sker inom skolans verksamhet, där 9 
elever förra veckan konstaterades smittade. 

En stor informationskampanj pågår just nu för att uppmuntra fler medborgare att 
vaccinera sig. 

Läget just nu bedöms vara inom kontroll i kommunen. 

Socialchef Mikael Fornander föredrar ärendet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i fråg § 21 Rapporter 
 

Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
- JLT 
Inget att rapportera. 

- Aneby Miljö & Vatten AB – Nya föreskrifter för avfallshantering 
Ordförande Anna Ekström informerar om Amaq:s nya föreskrift för 
avfallshantering, och hur en kan lämna synpunkter på den. 

- Inbjudan nationell samling för delaktighet och jämlikhet 2021 
Rådet informeras om nationell samling för delaktighet och jämlikhet. Mer 
information kommer att skickas ut till rådet efter att protokollet är justerat. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i fråg § 22 Benämning av rådet 
 

Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar föreslå organisations- och 
arvodeskommittén föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att byta namn på råd i frågor om funktionsnedsättning till råd i frågor om 
funktionsvariation. 

Ärendebeskrivning  
Rådet diskuterar eventuellt namnbyte. Rådet är eniga om att föreslå till 
organisations- och arvodeskommittén att byta namn på rådet till råd i frågor om 
funktionsvariation. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2021-09-14

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Råd i fråg § 23 Övriga frågor 
 

Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att notera informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Rådet föreslår följande ämnen tas upp vid nästa sammanträde: 

- Tillgänglighetsvandring 
- Tillgänglighetsfrågor Tekniska enheten 

o Tillgänglighetsgunga 
o Inventering av hörselhjälpmedel 

- Suicidprevention 
- Information från kommundirektör 
- Rapporter 
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