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KFR § 1 Kommunstyrelsen informerar 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Ordförande Mikael Andreasson (S) informerar i aktuella frågor, eftersom 
representanterna från kommunstyrelsen hade förhinder att närvara vid dagens 
sammanträde. Bland annat informeras om följande: 

Reglemente KFR 
Revideringen av kommunala funktionshinderrådets reglemente kommer ske 
tillsammans med reglementena för pensionärsrådet och barn- och ungdomsrådet. 
Ambitionen är att ett första utkast ska finnas framme till runt 1 april som då kan 
diskuteras av rådets medlemmar inför rådsmötet den 25 april. 

Budget 2022 
Den senaste sammanställda informationen är från 30/11 2022. Årsbokslutet 
arbetas fortfarande med. Totalt ser kommunen ut att göra ett resultat som är 37 
mnkr bättre än budget. Till största del beror överskottet på att skatteintäkterna 
varit bättre än prognoserna visade inför året men även att statsbidragen varit 
högre än beräknat. Enligt beräkningarna den 30/11 kommer sektorerna 
tillsammans att hålla budget vilket är positivt och något som inte skett på flera år. 
Det betyder dock inte att alla sektorer klarar sina budgeter då några går med 
underskott medan andra går med överskott som väger upp. 

Budget 2023 
Även om 2022 ser ut att ha slutat väldigt bra rent ekonomiskt så är 2023 mer 
osäkert. Kommunsverige är, precis som övriga samhället, oroliga för den tid vi nu 
är i med kostnadsökningar, osäkerhet inom arbetsmarknaden med mera. Detta 
påverkar i allra högsta grad kommunernas ekonomi och frågan är hur staten 
kommer att agera med eventuella förstärkta statsbidrag etcetera, beroende på 
utvecklingen.  

Norrtullskolan 
Frågan om lokaler för Norrtullskolan har utretts under en längre tid. 
Kommunstyrelsen beslutade 7/2 att en ny skolbyggnad ska byggas inom befintligt 
markområde. Förvaltningen har nu fått i uppdrag att utreda huruvida byggnaden 
ska byggas på samma plats som nuvarande skolbyggnad eller på annan plats inom 
skolgården. I utredningen och vid jämförelser mellan alternativen ska hänsyn tas 
till tidsåtgång, ekonomi och hur verksamheten påverkas. Frågan ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen den 4 april. För den som vill finns mer 
information bland nyheterna på kommunens hemsida. 
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Elnätstariff 
Kommunfullmäktige kommer på sitt kommande möte besluta om en höjning av 
elnätstariff. Ökningen beror på höjda avgifter i överliggande elnät och en höjning 
är nödvändig för att få ekonomisk täckning. Detta är alltså ingenting som Eksjö 
Energi AB direkt rår över. 

Polisen/Brottsstatistik 
Kommunpolis Mikael Sjöbrink besökte kommunstyrelsen den 7/2 för dialog 
kring brottsstatistik, samverkansforum med mera. Gällande brottsstatistik ligger 
Eksjö kommun i mitten ur ett Höglandsperspektiv och vi har liknande 
problembilder som övriga kommuner i närområdet. Kommunen och 
Polismyndigheten samverkar i flera olika forum och på olika nivåer, från strategisk 
nivå ner till individnivå. 
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KFR § 2 Gångfartsområde Södra Storgatan - 
information 
Dnr Sbn 2020/97 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
I september 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge 
samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att genomföra åtgärder på Södra Storgatan för 
ökad vistelse och tillgänglighet. Ett förslag togs fram och delades in i etapper.  

Etapp 3 genomfördes under sommaren 2022, mellan den 27 juni och den 30 
september. Syftet med att testa ett gångfartsområde var att göra Södra Storgatan 
mer attraktiv under den mest aktiva säsongen för såväl boende som turister och 
samtidigt främja handel och näringsliv. I ett gångfartsområde är det inte tillåtet att 
köra fordon i högre hastighet än gångfart (7 km/h). Förarna har väjningsplikt mot 
fotgängare. 

De åtgärder som gjordes inför testet var:  
• Gatan skyltades om till gångfartsområde.  
• Gaturummet upprustades med extra möblering och blomsterarrangemang.  
• Verksamheterna erbjöds större ytor för uteservering och varuvisning. 
• Fordonstrafik förbjöds mellan kl. 19.00-06.00, förutom tvärgatorna som 

fortsatte att vara öppna 
• Informationsskylt med Södra Storgatans historia sattes upp. 

Efter testet gjorde samhällsbyggnadssektorn en utvärdering genom att 
sammanställa inkomna synpunkter, vilka var mestadels positiva. Den nya 
möbleringen och blomsterarrangemang uppskattades av allmänheten. Dessa 
ansågs bidra till ett levande stadsrum som fick fler att trivas och uppehålla sig i 
området. Boende längs Södra Storgatan upplevde en lugnare miljö under kvälls- 
och nattetid. Trots att den förväntade effekten om att få bilismen att sänka farten 
till fotgängarnas hastighet inte nåddes upplevde en del en lugnare tempo på gatan 
och mer rörelsefrihet bland de gående. Det ansågs dock att vissa förbättringar 
kunde göras för en ökad funktionalitet. Till exempel ökade tider för framkörning 
så att handlarna lättare ska kunna utföra sysslor i sin affär efter stängning.  

De ändringarna som föreslås inför nästa säsong är:  
• Bättre placerad skyltning. 
• Ändrade tider då man får köra på Södra Storgatan kl. 06.00-21.00. 
• Tidigt samråd med andra myndigheter. 
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• Spridning av information om åtgärderna till allmänheten i ett tidigare 
skede.  

• Fler stadsmöbler och blommor (även placeringen ses över). 

Eftersom resultatet av utvärderingen visar på flera positiva effekter anser 
samhällsbyggnadssektorn att förutsättningarna för att Södra Storgatan ska kunna 
användas som gångfartsområde även i år ska skapas. Årets test är planerat att 
genomföras mellan den 5 juni och den 18 september. 

Åtgärden är avstämd i samråd med Eksjöstadsutvecklings representanter där 
Eksjö kommun, Eksjö.nu, Eksjö handel och Fastighetsägarna är representerade.  

Ärendet har behandlats i samhällsbyggnadsutskottet, och ska vidare till 
samhällsbyggnadsnämnden den 8 mars. Förslaget är att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utforma Södra Storgatan som 
gångfartsområde sommaren 2023 med föreslagna ändringar. 
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KFR § 3 Prästängsbadet – information 
   
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kim Forsman, fritidsutvecklare, informerar om den kommunala badplatsen vid 
Prästängsbadet i Eksjö, och om tankar kring funktionshinderanpassning där. Det 
har tagits fram två olika förslag på hur man kan göra badplatsen mer tillgänglig. 
Det är viktigt att notera att detta bara är förslag än så länge, som 
fritidsavdelningen kommer att titta vidare på i samspråk med bland annat Eksjö 
Camping.  

Förslag ett innebär att en slags serpentinramp anläggs ner mot sjön. Detta förslag 
innebär att nuvarande ramp måste flyttas från höger del av stranden till vänster 
del. Förutom rampen behövs också en yta nedanför rampen, detta för att kunna 
vända rullstolar men också för att kunna njuta av stranden närmare vattnet. Detta 
förslag är det mest kostsamma förslaget. 

Förslag två innebär att bredda den nuvarande väg som går ner mot den befintliga 
aluminiumbryggan. Vidare anläggs en slags vändplats för att kunna vända men 
också kunna njuta av stranden närmare vattnet. Detta förslag är inte lika kostsamt 
som förslag ett. 

Tidplanen är enligt följande: 

• Upphandling under våren/sommaren 2023, beroende på hur stora 
kostnaderna blir. 

• Under hösten 2023 eller våren 2024 – anläggning av åtgärder. 

De flesta inom kommunala funktionshinderrådet förordar alternativ ett. 

 
      

Utdrag:  
Fritidschefen 
Fritidsutvecklaren 
Projekteringsingenjören 
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KFR § 4 Hemtjänsten - arbetsbelastning personal 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning  
Kommunala funktionshinderrådet vill uppmärksamma arbetsbelastningen för 
personalen inom hemtjänsten, och menar att arbetsbelastningen är för hög. Rådet 
hänvisar även till en artikel om hemtjänstens arbetsbelastning, som var i 
Smålandstidningen för en tid sedan, där en anställd inom hemtjänsten berättade 
om sin arbetssituation.  

Therese Petterson, enhetschef på sociala sektorn, och Gustav Axelsson, 
verksamhetsutvecklare på sociala sektorn, deltar på denna punkt och svarar på 
rådets frågor och beskriver hur hemtjänstens arbete fungerar och är upplagt.  

Egon Reiver, Elöverkänsligas förening, framför att han har pratat med flera 
vårdtagare som upplever att personalen är stressad och inte hinner med dem. 
Egon påtalar att tidsramen för personalen är för snävt tilltagen, eftersom 
vårdtagare upplever att tiden inte räcker till. Therese Pettersson informerar om att 
utifrån vad vårdtagaren behöver hjälp med, så sätts en schablontid utifrån vilka 
insatser som ska göras. Detta baseras på beslut som fattats om vad brukaren ska 
ha hjälp med. Utvärderingar görs regelbundet för att se om behoven ändrats, om 
det till exempel behövs fler insatser för vårdtagaren, vilket medför ett nytt beslut, 
som gör att schablontiden utökas.  

Rådet framför synpunkter på att schablontider, där minuter räknas, stressar både 
vårdtagaren och hemtjänstpersonalen.  

Gustav Axelsson informerar bland annat om att arbetsmiljöfrågor är en mycket 
viktig fråga inom sociala sektorn. Just nu pågår till exempel 
vårdsvenskautbildning, där personal som behöver förbättra sin svenska deltar. 
Vidare arbetar man med förflyttningsteknik, då man sett behov av en fördjupad 
utbildning i förflyttning. Hemtjänstpersonal kommer att erbjudas utbildning i 
förflyttning under hösten.  

Enhetschefen och verksamhetsutvecklaren tar med sig framförda synpunkter.   

 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn; socialchefen, enhetschefen, verksamhetsutvecklaren 
Socialnämnden 
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KFR § 5 Neddragning inom Jönköpings länstrafik 
- information 
Dnr Sbn 2023/44 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschefen informerar om att Region Jönköpings län har gett 
Jönköpings länstrafik i uppdrag att spara 40 mnkr genom minskad linjetrafik inom 
regionsbuss- och stadsbussystemen i Jönköpings län.  

Under januari månad har Jönköpings länstrafik (JLT) genomfört tre möten med 
bland andra Eksjö kommun för att beskriva förslagen till neddragningar. 
Målsättningen från JLT har varit att hitta en så liten påverkan som möjligt genom 
att titta på resandevolymer samt att ta bort turer i lågtrafiktid (ofta, mitt på dagen, 
sena kvällar och helger.) I Eksjö kommun berörs specifikt linjerna 150, 321 och 
322.  

Med anledning av neddragningarna har kommunstyrelsens ordförande, 
kommunstyrelsens förste vice ordförande samt samhällsbyggnadschefen översänt 
en skrivelse från Eksjö kommun till Region Jönköpings län, nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö (TIM-nämnden) där Eksjö kommun framför synpunkter 
från Eksjö kommun. Bland annat framförs följande i skrivelsen: 

Eksjö kommun ställer sig frågande kring tidpunkten för beslutet om 
neddragningar inom kollektivtrafiken i samband med att det finns uppenbara 
marknadsandelar att vinna för kollektivtrafiken. Drivmedelspriset drabbar alla 
liksom följderna nuvarande lågkonjunktur. Har dessa aspekter beaktats inför 
beslutet? Om inte bedömer Eksjö kommun det rimligt att denna typ av 
överväganden beaktas inför kommande liknande beslut. 

Eksjö kommun ställer sig frågande kring varför hela den beslutade neddragningen 
ska innebär minskat utbud av kollektivtrafik. Eksjö kommun anser att besparingen 
i sista hand ska drabba den enskilde resenärens möjlighet att tillgodose sig 
kollektivtrafik och att andra delar av organisationen JLT skulle kunna vara föremål 
för viss del av besparingen.  

Eksjö kommun har en förståelse för att kostnader måste ses över inom både 
kommunala och regionala organisationer. Det bedöms dock viktigt att 
förankringsprocesser och möjlighet till politiska inspel från kommunerna måste få 
utrymme i beslutsprocessen vilket saknats i detta fall.  
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Eksjö kommun föreslår att en konsekvensanalys av förslaget tas fram i syfte att 
kunna utvärdera påverkan av beslutet samt att få kunskap kring hur neddragningar 
inom kollektivtrafiken påverkar region Jönköpings län. 
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KFR § 6 Markbeläggning till vårdcentralen och 
sjukhuset 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att översända protokollsparagrafen i detta ärende till både 
Regionen/Höglandssjukhuset och Länsrådet för funktionsnedsättningar, och 
framföra önskemål om att markbeläggningen till vårdcentralen och sjukhuset i 
Eksjö byts ut till släta hällar. 

Ärendebeskrivning  
På kommunala funktionshinderrådets sammanträde 2021-05-05, § 6, tog rådet upp 
frågan gällande markbeläggning till vårdcentralen och sjukhuset i Eksjö. 
Markbeläggningen är belägen inne på Regionens mark, vid sjukhuset, och det var 
inritat att det skulle anläggas släta hällar fram till vårdcentralen och sjukhuset i 
samband med ombyggnation. Detta blev dock inte genomfört, vilket Eksjö 
kommun har påtalat för Regionen som har meddelat att de kommer att åtgärda 
detta. Regionen kunde dock inte meddela när detta skulle genomföras. 

Kommunala funktionshinderrådet vill nu lyfta frågan igen och än en gång 
framföra sin ståndpunkt till Regionen att det bör anläggas släta hällar till 
vårdcentralen och sjukhuset för tillgänglighetens skull. 

Till protokollsutdraget till Regionen och LFF ska även en skiss/karta bifogas.  

 
      

Utdrag:  
Höglandssjukhuset, Regionen (samt skiss/karta) 
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF (samt skiss/karta) 
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KFR § 7 Aktuella projekt - information 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen.  

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschefen informerar om aktuella projekt inom 
samhällsbyggnadssektorn, bland annat torget i Ingatorp, Lasarettsbron, 
Österlånggatan, planerade trafiksäkerhetsåtgärder i form av bland annat 
hastighetsdisplayer, förbättring av övergångsställen med mera. Vidare behöver 
underhåll av asfaltsnätet fortlöpa, vilket är mycket kostsamt.  

Kenneth Jägsander, SRF, efterfrågar när nya våningen på trygghetsboendet 
Snickaren i Eksjö blir klart och fler kan flytta in där. Samhällsbyggnadschefen 
informerar om att bidrag har sökts från Länsstyrelsen, som inte har beslutats om 
ännu, vilket Eksjöbostäder inväntar. Detaljplaneändringen är genomförd, och det 
är ett mycket positivt projekt för kommunen. 

Mona Joelsson, DHR, undrar om trygghetsboendet Bobinen i Mariannelund och 
vad som är på gång där eftersom Mona har hört rykten om att det ska bli 
skolverksamhet där. Samhällsbyggnadschefen informerar om att han inte är insatt 
i detta, men vet att det finns ett förslag om att även ha en förskola i Bobinen. 
Marie-Louise Gunnarsson (M) informerar om att det inte finns några planer på att 
lägga ner trygghetsboendet Bobinen.  

Vidare undrar Mona Joelsson, DHR, varför man måste anmäla tre dagar i förväg 
om man vill delta på olika aktiviteter på Bobinen. Therese Pettersson, enhetschef 
sociala sektorn, informerar om att man behöver anmäla sig tre dagar i förväg för 
att man ska kunna planera i verksamheten. 
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KFR § 8 Övriga frågor 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Marie-Louise Gunnarsson (M) har fått frågor om varför det inte finns någon 
parkering för funktionshindrade vid Solgården. Samhällsbyggnadschefen 
informerar om att parkeringen precis utanför Solgården tillhör Eksjö 
kommunfastigheter. Parkeringarna på gatan utanför Solgården tillhör Eksjö 
kommun. Samhällsbyggnadschefen tar med sig frågan. 

Kristina Génetay frågar om habiliteringsersättning (HAB-ersättning) och 
informerar om att staten tidigare har skjutit till extra pengar, så att det utbetalades 
en extra ersättning. Kristina undrar om det är slut på den extra ersättningen nu? 
Marie-Louise Gunnarsson (M) har inte svar på detta, men tar med sig frågan. 
Vidare informerar Kristina Génetay om en artikel i tidningen Unik som tar upp 
kris och krishantering. Av artikeln framgår att många kommuner saknar 
krisberedskap för LSS-verksamheter (LSS= Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Kristina undrar om det finns något sådant i Eksjö kommun? 
Marie-Louise Gunnarsson (M) är inte helt insatt i frågan men tror att detta är 
något som man arbetar på inom sociala sektorn. Marie-Louise tar med sig frågan.  

Vidare frågar Kristina om skyddsrummen i kommunen är iordningställda? 
Samhällsbyggnadschefen svarar att det är Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, som har ansvar för skyddsrummen, och troligen kommer MSB 
att se över skyddsrummen i Sverige, men samhällsbyggnadschefen tror att MSB 
nog kommer att ta hjälp av kommunerna i detta arbete. På hemsidan för MSB står 
det bland annat: ”Det har inte byggts några nya skyddsrumsplatser i Sverige sedan 
2002. Många av de skyddsrum som finns behöver moderniseras. Det utreds ifall 
det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras 
med andra former av skydd. MSB, som har ett övergripande ansvar för landets 
skyddsrum, tycker att Sveriges ska bevara de befintliga skyddsrummen så långt det 
går. Ytterst är det riksdag och regering som beslutar om skyddsrummens framtid.” 

Vidare vill Kristna informera om 21 mars, Världsdagen för Downs syndrom, som 
även kallas ”rocka sockorna”. Genom att ta på dig olika strumpor är du med på 
att uppmärksamma människor med Downs syndrom och slår ett slag för alla 
människors lika värde och rättigheter. 

      
Utdrag:  
Samhällsbyggnadschefen, trafikingenjören, socialnämndens ordförande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2023-03-02 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KFR § 9 Anmälningsärenden 
  
Det finns inga anmälningsärenden vid dagens sammanträde. 
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