
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-06-07

Sammanträde med Råd i frågor om funktionsnedsättning 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 10:00 – 14:00 

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

Utses att justera 

Justeringens plats 

Ghenoa Abbas, sekreterare 
Mikael Fornander, kommundirektör § 1 
Elenor Råsberg, tf. socialchef § 2  
Lars Skeppås, teknisk chef § 4 
Hugo Thoren, nämndsekreterare § 5 

Berit Carlsson

Kommunhuset 2022-06-17 Paragrafer 8-16 
och tid 

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

Ghenoa Abbas 

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

Justerande   ……………………………………………. 
Berit Carlsson 

1



   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning  2022-06-07 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Råd i frågor om funktionsnedsättning 
 
Sammanträdesdatum 2022-06-07 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-06-17 Datum då anslag  2022-07-09 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Ghenoa Abbas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning  2022-06-07 

 
 

§ 8 Läget inför sommaren SOA   

§ 9 Budget 2023   

§ 10 Idrott för alla - Bälaryds idrottsklubb   

§ 11 Tillgänglighetsfrågor - Tekniska 
enheten 

  

§ 12 Vallokaler   

§ 13 Tillgänglighetsvandring 2 september 
2022 

  

§ 14 Benämning av rådet för frågor om 
funktionsnedsättning 

  

§ 15 Rapporter   

§ 16 Nästa möte   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-06-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Funkis § 8 Läget inför sommaren SOA 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Tf. socialchef Elenor Råsberg informerar om att sociala avdelningen har en bra 
planering med god bemanning inför sommaren.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-06-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Funkis § 2 Budget 2023 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander presenterar budgeten för 2023 samt 
befolkningsmängden 2030. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-06-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Funkis § 3 Idrott för alla - Bälaryds idrottsklubb 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Göran Källkvist kunde inte medverka på sammanträdet.  Rådet ställer sig positivt 
till den verksamhet som Bälaryds idrottsklubb genomför. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-06-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Funkis § 4 Tillgänglighetsfrågor - Tekniska 
enheten 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Enhetschef Lars Skeppås informerar rådet om att platsen för den tillgängliga 
gungan nu är klar. Förslaget är att den ska placeras vid Parkskolans befintliga 
gungor vilket är helt i linje med var rådet önskat.  

Rådet har en önskan om att sätta dit ett räcke vid uttaget minuten. Trappstegen är 
idag utan detta.  

Rådet önskar tipsa om att ha solskydd vid den nya umgängesplatsen utanför 
Druvan. Det kommer bli varmt där under sommarsäsongen.  

Rådet har vid tidigare tillfällen tagit upp att hissknapparna i hissen i kommunhuset 
inte kommunicerar rätt. Lars ska ta detta vidare. Den knapp som är markerad med 
"grön" bör enligt standard gå till entréplanet. I kommunhuset går denna knapp 
ner i källaren.  

Rådet har en önskan om att det sätts ut soffor längst promenadstråket utmed 
Svartån. Lars informerar om att någon soffa sätts ut lite då och då när ekonomin 
tillåter. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-06-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Funkis § 5 Vallokaler 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Nämndsekreterare Hugo Thorén informerar rådet om hur vallokalerna kommer 
anpassas utifrån funktionsnedsättningsperspektivet, exempelvis med olika 
anpassningar så som förlängd tid till tillgänglighetsparkering. Hugo informerar om 
den nya regeln kring skärmar där kravet är att dölja valsedlarna. 

Rådet skickar med valsamordnaren att ha valsedlar tillgängliga för den som 
behöver både nå dem högt upp och lägre. Även skärmar för sittande och stående 
behöver finnas. Tänka tillgänglighet för både den som har begränsad räckvidd och 
syn. Utmaningarna är många och rådet önskar Hugo all lycka till och kommer 
besöka flertalet av vallokalerna. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-06-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Funkis § 6 Tillgänglighetsvandring 2 september 
2022 
 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att ge ordförande i uppdrag att gå vidare med att inbjudan till vandringen och 
bjuda in intresseorganisationer. 

Ärendebeskrivning 
Rådet hade vid förra mötet en önskan om att förlägga vandringen till fredagen 
under Alla får plats. När det nu står klart att Alla får plats inte kommer arrangeras 
under 2022 beslutar rådet att ändå genomföra den tillgängliga vandringen. Tre 
representanter från rådet kommer vara med: Anna Ekström, Kerstin Karlsson och 
Birgit Andersson.  

Förslaget är att genomföra vandringen med start i kommunhuset, vidare förbi 
biblioteket och till stationen. Detta kan kallas för vandring etapp 1. Nästa år kan 
en vandring etapp 2 genomföras och då med fördel en sträckning förbi 
vårdcentral och Furulidskolan, exempelvis. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-06-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Funkis § 7 Benämning av rådet för frågor om 
funktionsnedsättning 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar att anmäla till kommunstyrelsen 

att dra tillbaka den tidigare framställan om namnbyte på rådet. 

Ärendebeskrivning  
Rådet diskuterar för och nackdelar med en namnändring och landar i att inte 
längre föreslå en sådan. Ett av skälen är att i lagrum används ordet 
funktionsnedsättning. Sålänge lagrummet inte är ändrat kan rådet finna sig i att ha 
kvar namnet tillsvidare. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-06-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Funkis § 8 Rapporter 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Birgit informerar om att en ny utredning om rätten till färdtjänst kommer 2023. 
Det finns fortsatta utmaningar inom JLT för att få den tillgänglig för alla. 

Kerstin hade en fråga kring försäljning av batterier till hörapparater. Dessa kan 
numera beställas via nätet på ett enkelt sätt vilket gjort att den lokala försäljningen 
inte lägre pågår i den utsträckningen. 

Kommundirektör Mikael Fornander informerar om att Biblioteket har en del i 
uppdraget att göra offentlig information tillgänglig genom att hjälpa 
kommuninvånare med digital tillgänglighet. Detta är något som inte är så känt i 
kommunen att detta stöd finns. Mikael ska se hur informationen kan uppdateras 
bland annat på kommunens hemsida.  

Rådet vill skicka med till Kommunstyrelsen att dokumentet Anebys kommunala 
strategi för tillgänglighet är i stort behov av en uppdatering. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Råd i frågor om funktionsnedsättning 2022-06-07

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Funkis § 9 Nästa möte 
Beslut  
Råd i frågor om funktionsnedsättning beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Ordförande och Kerstin får uppdraget att gå igenom mandatperiodens protokoll 
för att se om några frågor blivit obesvarade. Återkoppling vid ett möte under 
hösten 2022. 

Ärenden till nästa möte: 

1. Protokollsbeslut 
2. Presentation av nya socialchef 
3. Återkoppling från tillgänglighetsvandring 
4. Tekniska enheten, tillgänglighetsfrågor 
5. Rapporter 
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