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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-05-17

 
Sammanträde med  Kommunala funktionshinderrådet 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13.30-16.00 
 
Beslutande 

Ledamöter Anders Gustafsson (M) ordförande, §§ 8-12 
Mona Joelsson, DHR vice ordförande, §§ 8-12, ordförande §§ 13-
16 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M) 
Kristina Génetay, FUB 
Jan Scholander, HRF 
Marie Sjöberg, HLR 
Britt Jönsson, IFS 
Monika Johnsson, Neuro Småländska Höglandet 
Kenneth Jägsander, SRF 
Egon Reiver, Elöverkänsligas förening  

 
   

 
Tjänstepersoner  

Maria Axelsson, sekreterare, Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, Kim Forsman, 
fritidsutvecklare, § 11. 
  

 
Övriga Rojas Giovanni, länsstyrelsen, § 8, Lars Winborg, länsstyrelsen § 8.   
 
Utses att justera Kristina Génetay, FUB 
 
Justeringens plats      Paragrafer 8-16 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Maria Axelsson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………………….. 
 Anders Gustafsson (M) Mona Joelsson (DHR) 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Kristina Génetay, FUB 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunala funktionshinderrådet 
 
Sammanträdesdatum 2022-05-17 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Samhällsbyggnadssektorn 
 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Maria Axelsson 
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§ 9 Kommunstyrelsen informerar  5 

§ 10 Översiktsplan Eksjö kommun - information 2019/52 6 

§ 11 Kommunala badplatser - Prästängsbadet - återrapportering  7 

§ 12 Länstrafikens trafik och tillgänglighetsråd - rapportering  8 

§ 13 Aktuella projekt - information  9 

§ 14 Kommunalt förbud mot fyrverkerier - information 2021/14 10 
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KFR § 8 Länsstyrelsen informerar om 
funktionsrättsarbetet 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Riojas Giovanni och Lars Winborg från Länsstyrelsen i Jönköping informerar om 
funktionsrättsarbetet och det uppdrag som länsstyrelserna har fått från regeringen 
där länsstyrelserna i samarbete med Myndigheten för delaktighet, i samråd med 
Sveriges kommuner och regioner, ska stödja regioner och kommuner att 
genomföra sina funktionshinderpolitiska strategier och planer i enlighet med målet 
för funktionshinderpolitiken. 
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KFR § 9 Kommunstyrelsen informerar 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S) och Markus Kyllenbeck (M) informerar om aktuella frågor 
inom kommunen. 
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KFR § 10 Översiktsplan Eksjö kommun - 
information 
Dnr Sbn 2019/52 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 
Översiktsplanen ska ge vägledning vid planering av bostäder, industriområden, 
områden för handel, gator och vägar, naturområden, vid bygglov och så vidare. 
Översiktsplanen ligger till grund för arbetet med detaljplaner och är ett underlag 
för andra beslut. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan för 
Eksjö kommun. Vid dagens sammanträde informerar planarkitekt Johan Mood 
om detta arbete. 

Eksjö kommuns nuvarande översiktsplan antogs 2013. Under 2015 
aktualitetsprövades planen vilket mynnade ut i ett ställningstagande om att 
översiktsplanen ansågs vara aktuell men att en fördjupning gällande vindbruk var 
nödvändig. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindbruk antogs 2017. 

En översiktsplan måste hållas aktuell, och minst vart fjärde år måste kommunen ta 
ställning till om den kan gälla ett tag till eller om den måste göras om. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
upprätta förslag till ny översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-03 att 
tillsätta en styrgrupp för översiktsplanearbetet. 

Under 2020-2021 har insamling av allmänhetens synpunkter samt grundligt 
kunskapsmaterial samlats in. Särskilda insatser i form av offentliga möten och 
samtal med olika grupper har genomförts. Under senare delen av 2021 och fram 
till mars 2022 har arbetet varit fokuserat på att sammanställa och sätta samman 
översiktsplanen till en helhet.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 att godkänna översiktsplanen för samråd 
enligt 3 kapitlet 8 § Plan- och bygglagen. Samrådstiden är från den 14 april till 14 
juni 2022. 
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KFR § 11 Kommunala badplatser - 
Prästängsbadet - återrapportering 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen samt  
 
att ärendet tas upp igen på Kommunala funktionshinderrådets sammanträde i 
höst. 

Ärendebeskrivning  
Kim Forsman, fritidsutvecklare, informerar om den kommunala badplatsen vid 
Prästängsbadet, och om funktionshinderanpassning där. Det har tidigare talats om 
att vägen ner till rampen är svårtillgänglig och behöver förbättras.  

Badhytt för omklädning har anordnats. Vägen till rampen har inte åtgärdats ännu. 
Kim Forsman tar med sig frågan tillbaka till tillväxt- och utvecklingssektorn att 
arbeta vidare med. 

 
      
Utdrag 
Tillväxt- och utvecklingssektorn 
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KFR § 12 Länstrafikens trafik och 
tillgänglighetsråd - rapportering 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Mona Joelsson informerar från Länstrafikens senaste Trafik- och 
tillgänglighetsråd.  
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KFR § 13 Aktuella projekt - information 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschefen informerar om aktuella projekt och planer inom 
samhällsbyggnadssektorn. 
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KFR § 14 Kommunalt förbud mot fyrverkerier - 
information 
Dnr Sbn 2021/14 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kenneth Jägsander, Synskadades riksförbund i Höglandet (SRF) har 2021-05-25 
översänt en skrivelse till kommunstyrelsen i Eksjö kommun. Styrelsen i SRF 
Höglandet anser att Eksjö kommun bör förbjuda privat bruk av fyrverkerier. 
Användningen av fyrverkerier bör begränsas till kommunala anordnare av 
nyårsfirande och SRF anser att detta bör skrivas in i de lokala 
ordningsföreskrifterna. Anledningen är att fyrverkerier kan vara en fara för både 
djur och människor och synskadade är extra utsatta. Vidare kan hundar, till 
exempel ledarhundar, bli skrämda av fyrverkerier. 
 
Kommunala funktionshinderrådet har haft uppe ärendet för information till rådet 
2021-05-05, § 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag till kompletterande lokala ordningsföreskrifter. 
 
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen hur det går med 
arbetet i ärendet. Förslag till beslut kommer att lämnas från 
samhällsbyggnadssektorn till polisen för samråd. Förslaget om reviderade lokala 
ordningsföreskrifter kommer sedan att behandlas i samhällsbyggnadsberedningen 
och därefter gå vidare till kommunstyrelsen. 
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KFR § 15 Ny ersättare i SRF 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera att Margareta Saarensalo är ny ersättare för SRF i Kommunala 
funktionshinderrådet. 

Ärendebeskrivning  
Synskadades riksförbund, SRF, har utsett ny ersättare för SRF i Kommunala 
funktionshinderrådet.  
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KFR § 16 Övriga frågor 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kristina Génetay, FUB, tar upp frågan om vikarier till LSS-boenden är löst till 
sommaren. Vidare påtalar Kristina Génetay behovet av att vikarierna är väl 
inskolade och utbildade. 

Mona Joelsson, DHR, framför vikten av att personal och vikarier inom vården 
behärskar det svenska språket ordentligt. 

Markus Kyllenbeck (M) informerar om att vikariefrågan är löst inför sommaren. 
Han tar med sig framförda synpunkter till sociala sektorn. 

      

Utdrag 
Socialnämnden/Socialberedningen 
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