
 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-12-09

 
 
Sammanträde med  Kommunala funktionshinderrådet 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Kommunledningskontoret kl. 13.30-15.45 
  
Beslutande 

Ledamöter Mona Joelsson, ordförande 
Sebastian Hörlin (S) 
Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Kristina Génetay, FUB 
Kenneth Jägsander, SRF, deltagande via Teams 
Britt Jönsson, IFS 
Egon Reiver, Elöverkänsligas förening, deltagande via Teams 
Jan Scholander, HRF 
Marie Sjöberg, HLR 
Inger Svebeck-Stenström, Eksjö demensförening, deltagande via 
Teams 
Bo G Lundberg, Eksjö Demensförening  

 
  

 
 
Tjänstepersoner  

Maria Axelsson, sekreterare, Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, Patrik Hedström, 
socialchef, §§ 21, 22, Fatima Bergendal, enhetschef sociala sektorn, § 22, Lucia Botero 
Fridholm, stadsarkitekt, § 27 
  

 
   
 
Utses att justera Marie-Louise Gunnarsson (M) 
 
Justeringens plats      Paragrafer 18-29 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Maria Axelsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Mona Joelsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Marie-Louise Gunnarsson (M) 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet  2021-12-09  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunala funktionshinderrådet 
 
Sammanträdesdatum 2021-12-09 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Samhällsbyggnadssektorn 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Maria Axelsson 
 

  

2



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet  2021-12-09  

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
 
§ 18 Val av justerare  4 

§ 19 Sammanträdesdatum 2022  5 

§ 20 Kommunstyrelsen informerar  6 

§ 21 Förfrågan om kommunalt syn- och hörselombud/instruktör - 
återrapportering 

2021/171 7 

§ 22 Handläggningstid för hemleverans av mat från sociala sektorn  8 

§ 23 Gång- och cykelvägen samt övergångsställe till Dollarstore i Eksjö  9 

§ 24 Synpunkter om trottoarkanter vid resecentrum - återrapportering  10 

§ 25 Synpunkter om skötsel av gator/trottoarer i Mariannlund - 
återrapportering 

 11 
- 
12 

§ 26 Parkeringar och påverkan på träd i Eksjö - återrapportering 2021/162 13 

§ 27 Aktuella projekt - information av samhällsbyggnadschefen och 
stadsarkitekten 

 14 

§ 28 Tillgänglighet sjukhuset i Eksjö - synpunkter från KFR till 
Regionen 

 15 

§ 29 Anmälningsärenden  16 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KFR § 18 Val av justerare 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att utse Marie-Louise Gunnarsson till justerare, samt 
 
att notera att Bo G Lundberg är ny ledamot för Eksjö Demensförening, då Rozita 
Hedqvist har avsagt sig uppdraget. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KFR § 19 Sammanträdesdatum 2022 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att fastställa sammanträdesdatum för KFR 2022 enligt följande:  
 
Torsdag 17 februari  
Tisdag 17 maj   
Torsdag 15 september   
Onsdag 7 december  
 
Sammanträdestid kl. 13.30-16.00.  
Rum: Kf-salen, kommunledningskontoret. 
 
Arbetsutskott inför KFR sker: 
Tisdag 1 februari  
Tisdag 3 maj  
Tisdag 30 augusti  
Tisdag 22 november  
 
Samtliga arbetsutskott sker i DHR-lokalen kl. 14.30-15.00  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KFR § 20 Kommunstyrelsen informerar 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S) informerar om aktuella ärenden  inom kommunen. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KFR § 21 Förfrågan om kommunalt syn- och 
hörselombud/instruktör - återrapportering 
Dnr Sbn 2021/171 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen samt att överlämna synpunkterna i ärendet till 
socialnämnden.  
 
Socialchef Patrik Hedström tar med sig synpunkterna till socialnämndens nästa 
sammanträde. 

Ärendebeskrivning  
Jan Scholander, HRF, och Kenneth Jägsander, SRF, har i skrivelse framfört 
önskemål om att det införs en tjänst för en kommunal syn- och hörselinstruktör i 
Eksjö kommun. Ärendet togs upp på kommunala funktionshinderrådets 
sammanträde 2021-09-09. Rådet beslutade då att ge socialchefen i uppdrag att 
återrapportera ärendet till kommunala funktionshinderrådets nästa sammanträde 
samt att notera informationen. 

Vid dagens sammanträde informerar socialchef Patrik Hedström i ärendet. En 
inventering har gjorts. Syncentralen i Jönköping har meddelat att det finns en syn- 
och hörselinstruktör för höglandet. Ansvaret är tydligt och ligger på Regionen. 
Sociala sektorn arbetar med dessa delar på särskilda boenden och inom 
hemtjänsten, där sociala sektorn är behjälpliga med insatser i omvårdnadsarbetet 
från kommunens sida. Socialchefen ser dock ingen möjlighet att inrätta en 
servicetjänst inom sociala sektorn för kommunal syn- och hörselinstruktör.  

Jan Scholander påtalar att vid omvårdnadsarbetet krävs att personalen har 
kunskaper om de olika hjälpmedel som finns. Kenneth Jägsander framför 
synpunkt om att en sådan här tjänst skulle kunna delas med någon närliggande 
kommun, och därmed minska kostnaderna. Inger Svebeck-Stenström instämmer i 
behovet av en syn- och hörselinstruktör och påtalar att utbildningen som finns 
verkar bra. 

Socialchefen tar emot informationen men framför att ansvaret ligger på Regionen. 

      

Utdrag:  
Socialchefen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KFR § 22 Handläggningstid för hemleverans av 
mat från sociala sektorn 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunala funktionshinderrådet har lyft frågan om hur lång handläggningstiden 
är när en medborgare har beställt hemleverans av lagad mat.  

Vid dagens sammanträde informerar Fatima Bergendahl, enhetschef sociala 
sektorn, att handläggningstiden normalt inte ska ta tre veckor som i det 
uppmärksammade enskilda fallet. Målet är att handläggningen av ett sådant ärende 
ska ske så fort som möjligt. Det har dock tyvärr förekommit längre 
handläggningstider på grund av personalbrist och föräldraledigheter. 
 
Marie-Louise Gunnarsson (M) påtalar att sådana här ärenden borde kunde 
hanteras genom så kallad förenklad biståndsbedömning, utan handläggning.  

 
      

Utdrag:  
Enhetschef sociala sektorn 
Socialchefen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KFR § 23 Gång- och cykelvägen samt 
övergångsställe till Dollarstore i Eksjö 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Marie Sjöberg, Hjärt- och lungsjukas riksförbund, har framfört synpunkter om att 
gång- och cykelvägen ut till nya Dollarstore i Eksjö är för smal samt att 
övergångsstället saknar målning. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att fastighetsägaren har fått anvisning 
från kommunen om plats för att få ihop befintlig gång- och cykelväg till 
handelsområdet vid Dollarstore. Åtgärden är inte genomförd ännu, men det finns 
med i planeringen. Åtgärden kommer att utföras av fastighetsägaren och de som 
driver handelsområdet.  

Beträffande att det saknas målning vid övergångsstället så informerar 
samhällsbyggnadschefen om att det är Trafikverket som har hand om detta 
övergångsställe som egentligen är en så kallad gångpassage, och att gångpassager 
inte har målning som övergångsställen. 

Kenneth Jägsander, SRF, påtalar att detta med gångpassager är problematiskt för 
synskadade. 

Kommunala funktionshinderrådet framför att gångpassager inte är någon bra 
lösning för funktionshindrade, utan framför att övergångsställen är ett bättre 
alternativ. 

      

Utdrag:  
Trafikingenjören 
Samhällsbyggnadschefen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KFR § 24 Synpunkter om trottoarkanter vid 
resecentrum - återrapportering 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Vid kommunala funktionshinderrådets sammanträde i september framförde Marie 
Sjöberg, HLR, synpunkter om höga trottoarkanter vid resecentrum i Eksjö, vilket 
gör det svårt för personer med exempelvis rullatorer att ta sig fram i området. 

Samhällsbyggnadschefen informerade då om att sådana här synpunkter ska 
anmälas till Eksjö Energi AB, som har hand om ärenden som berör gata och park 
och enkelt avhjälpta hinder, exempelvis trottoarkanten mot Lidl i detta fallet. Vad 
gäller den höga kanten ut mot vägen vid resecentrum, så är det Trafikverket som 
ansvarar för den, där kan inte kommunen besluta om någon åtgärd. 

Rådet beslutade då att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta kontakt med 
Eksjö Energi AB samt Trafikverket för att titta på ärendet och återrapportera 
detta till kommunala funktionshinderrådets nästa sammanträde samt att notera 
informationen. 

Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen om att en översyn 
har gjorts av kanterna. Alla kanter håller den standard som gäller. Några små 
åtgärder som upptäcktes kommer att genomföras under våren 2022.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KFR § 25 Synpunkter om skötsel av 
gator/trottoarer i Mariannelund - återrapportering 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen, samt  
 
att notera att synpunkter om gator och trottoarer, till exempel snöröjning, ska 
rapporteras direkt till Eksjö Energi AB. 

Ärendebeskrivning  
Vid kommunala funktionshinderrådets sammanträde i september framförde Mona 
Joelsson, DHR, synpunkter om skötsel av gator och trottoarer i Mariannelund där 
exempelvis träd och buskar hänger ner över trottoaren, samt att det inte har setts 
efter vad gäller ogräs utefter trottoarkanterna i Mariannelund i sommar. Vidare 
påtalade Mona att det finns hål i marken vid en parkering i Mariannelund. 

Samhällsbyggnadschefen informerar då om att Eksjö kommun ansvarar för alla 
allmänna gator, torg och lekplatser. Fastighetsägare ansvarar för marken 1,5 meter 
ut från sin fastighet, det kan vara både gångbanor och trottoarer som ingår i det 
ansvaret. Skötseln av denna yta utanför fastighetsägarens tomt, kan skilja sig åt 
mellan olika fastighetsägare. Samhällsbyggnadschefen informerade även om att 
Eksjö Energi AB tidigare har haft informationskampanjer till medborgare om 
fastighetsägares ansvar. 

Samhällsbyggnadschefen poängterade också att sådana här typer av synpunkter 
som berör åtgärdsbehov på gator och trottoarer med fördel kan och bör anmälas 
direkt till Eksjö Energi AB, gata- och parkenheten. 

Rådet beslutade då att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att titta på detta och 
återrapportera det till kommunala funktionshinderrådet vid 
decembersammanträdet samt att notera informationen. 

Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen i ärendet. 
Beträffande personal i Mariannelund för skötsel av gator med mera, så ska det 
numera finnas personal stationerad för detta. 

Mona Joelsson, DHR, påpekar en felaktighet i föregående protokoll – det gällde 
ett hål vid parkeringsplatsen vid Folkets Hus i Mariannelund, inte vid Konsum.  

Samhällsbyggnadschefen informerar om att både parkeringen vid Folkets Hus 
samt den stora parkeringen utanför Ica i Mariannelund har setts över och ska 
åtgärdas framöver. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Mona Joelsson framför vidare att vid snöplogning av gatan så blir det kanter så att 
man inte kan ta sig upp på trottoarerna. Samhällsbyggnadschefen informerar om 
att det bästa är att man direkt tar kontakt med Eksjö Energi AB gällande 
problematik med snöröjning. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KFR § 26 Parkeringar och påverkan på träd i 
Eksjö - återrapportering 
Dnr Sbn 2021/162 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
På kommunala funktionshinderrådets sammanträde i maj framförde Jan 
Scholander, Hörselskadades Riksförbund, synpunkter gällande parkeringar i Eksjö 
och påverkan på träd i anslutning till dessa parkeringar. Exempel gavs gällande en 
trång tvåbilsparkering mellan två träd på södra delen av Österlånggatan i Eksjö. 
Jan Scholander föreslår att tvåbilsparkeringen görs om till en parkering för 
rörelsehindrad. Vidare framförs synpunkter på att skador uppstår på träd som står 
i anslutning till parkeringar, vilka ofta är svårläkta och kan innebära trädbyte till 
hög kostnad för kommunen. 

Jan Scholander har därefter inkommit med en kompletterande skrivelse gällande 
ärendet.  
 
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen om att träd i 
stadsmiljö har svåra förutsättningar. Det är ofta trångt med parkeringar och det 
blir skador på träden ibland. Samhällsbyggnadssektorn tar med sig framförda 
synpunkter vid genomförande av nya vägar där det finns gatuträd. 

Beslutsunderlag  
Beslut av KFR 2021-05-05 
Skrivelse från Jan Scholander, 2021-11-09 
      

Utdrag:  
Trafikingenjören 
Samhällsbyggnadschefen 
Projekteringsingenjören 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

KFR § 27 Aktuella projekt - information av 
samhällsbyggnadschefen och stadsarkitekten 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschefen och stadsarkitekten informerar om aktuella projekt inom 
samhällsbyggnadssektorn, bland annat om planerade åtgärder på torget i Ingatorp.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 
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KFR § 28 Tillgänglighet sjukhuset i Eksjö - 
synpunkter från KFR till Regionen 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att översända nedanstående synpunkter till Höglandssjukhuset, Regionen i 
Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning  
Kommunala funktionshinderrådet vill uppmärksamma brister i tillgängligheten på 
Höglandssjukhuset i Eksjö och framföra det via kommunala funktionshinderrådet 
till Höglandssjukhuset, Regionen i Jönköpings län. 

Rådets medlemmar har uppmärksammat svårigheter i att ta sig in via entrén till 
sjukhuset, eftersom det är svårt för en funktionshindrad som till exempel sitter i 
permobil att komma åt knappen som öppnar entrédörren och sedan hinna ta sig 
in.  

Vidare har rådets medlemmar uppmärksammat att vissa mottagningar inom 
sjukhuset, exempelvis ögonmottagningen, har tagit bort personal i receptionen, 
och ersatt det av en dator där besökaren ska registrera sig. Detta är mycket 
problematiskt för till exempel en synskadad. 

Mona Joelsson, DHR, har redan uppmärksammat detta till Länsrådet för 
funktionsnedsättningar, LFF, och även meddelat detta till tillgänglighetsgruppen 
inom Regionen. 

 
      

Utdrag:  
Höglandssjukhuset, Regionen i Jönköpings län 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-12-09 
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KFR § 29 Anmälningsärenden 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Anmälningsärenden: 
Beslut från kommunstyrelsen, 2021-09-28 § 335 
Beslut från samhällsbyggnadsberedningen, 2021-09-15, § 75 
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