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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-02-17

 
Sammanträde med  Kommunala funktionshinderrådet 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen samt digitalt via Teams kl. 13.30-16.00 
 
Beslutande 

Ledamöter Deltagande på plats: 
Mona Joelsson, DHR, vice ordförande 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M) 
Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Kristina Génetay, FUB 
Jan Scholander, HRF 
Marie Sjöberg, HLR 
Britt Jönsson, IFS 
Bo G Lundberg, Eksjö demensförening 
Deltagande via Teams: 
Kenneth Jägsander, SRF  
Egon Reiver, Elöverkänsligas förening 

 
  

 
Tjänstepersoner   

Maria Axelsson, sekreterare, Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, Patrik Hedström, 
socialchef, § 2, Malin Larsson, plan- och byggchef, § 3 

 
Utses att justera Britt Jönsson 
 
Justeringens plats      Paragrafer 1-7 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Maria Axelsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Mona Joelsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Britt Jönsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunala funktionshinderrådet 
 
Sammanträdesdatum 2022-02-17 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Samhällsbyggnadssektorn 
 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Maria Axelsson 
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 Val av justerare   

§ 1 Kommunstyrelsen informerar   

§ 2 Organisationen av hemtjänsten i Eksjö kommun 2022/18  

§ 3 Regler kring nybyggnation och tillgänglighet - information   

§ 4 Aktuella projekt - information   

§ 5 Tillgänglighet Höglandssjukhuset - återrapportering   

§ 6 Övriga frågor   

§ 7 Anmälningsärenden   
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KFR § 1 Kommunstyrelsen informerar 
 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S), Markus Kyllenbeck (M) och Marie-Louise Gunnarsson (M) 
informerar om aktuella ärenden inom kommunen. 
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KFR § 2 Organisationen av hemtjänsten i Eksjö 
kommun 
Dnr Sbn 2022/18 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Det har inkommit en skrivelse till kommunala funktionshinderrådet från en 
brukare med synpunkter på organisationen av hemtjänsten i Eksjö kommun. I 
skrivelsen framför brukaren bland annat att hemtjänstens organisation blivit sämre 
sedan den blev digitaliserad under våren 2010. Avsändaren önskar att 
organisationen gick tillbaka till penna och papper istället för dator, så man inte 
kan utsättas för ”hackers”. Vidare framför avsändaren till skrivelsen att man som 
brukare möter väldigt mycket olika personal, ibland upp till 50 stycken olika 
personal. Dessutom är språkförbistring ett vanligt förekommande problem bland 
personalen, menar avsändaren. 

Ett annat problem som belyses är att brukaren inte får ta med sig personal in i 
dagligvaruaffären när denne ska handla, utan att personalen väntar utanför 
affären. Brukaren skulle behöva hjälp även inne i affären. Slutligen påtalar 
avsändaren till skrivelsen att det är dyrt med hemtjänst, och att pengarna inte 
räcker till för övriga utgifter. 

Vid dagens sammanträde informerar socialchef Patrik Hedström i ärendet. Vad 
gäller digitalisering så har sociala enheten idag en så kallad digital nyckel som är 
kopplad till en mobil vilket ger en säkerhet för brukaren och det är också ett 
mätinstrument av hur mycket tid personalen i hemtjänsten tillbringar hos 
brukaren.  

Beträffande punkten om att brukare möter många olika personer från hemtjänsten 
så ska sociala sektorn göra en översyn och genomlysning av hemtjänsten rörande 
detta. Målet är att göra mindre grupper av personalen, så brukare inte ska behöva 
möta så många olika personer. Detta är prioriterat att se över påtalar socialchefen. 

När det gäller beslut om att brukaren ska få ha med sig personal in i affären så ska 
det finnas beslut om ledsagning för att brukaren för att få hjälp i affären. Den 
enskilde har dock rätt att få hjälp med en ny bedömning, ifall ledsagning behövs.  

Beträffande kostnader så är maxtaxan år 2022 på 2170 kronor per månad. I 
maxtaxan ingår hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård. Enligt 
Socialtjänstlagens regler om maxtaxa så ska den enskilde alltid ha minst ett så 
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kallat förbehållsbelopp kvar att leva på, efter att boendekostnad och eventuell 
avgift är betald. 

Mona Joelsson, DHR, påtalar att kommunala funktionshinderrådet (KFR) bör 
vara remissinstans vid frågor som gäller sociala sektorn, till exempel 
omorganisationer. 

Marie-Louise Gunnarsson (M) instämmer i att KFR borde vara remissinstans vid 
sådana frågor. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse till kommunala funktionshinderrådet om organisationen av hemtjänsten i 
Eksjö kommun med bilaga, daterad 2022-01-07 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
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KFR § 3 Regler kring nybyggnation och 
tillgänglighet - information 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Plan- och byggchefen informerar om vilka regler som gäller kring nybyggnation 
och tillgänglighet. Bland annat ska byggnader vara tillgängliga och användbara för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller även tomter 
om inte terrängen gör det omöjligt att tillgodose kravet. Kommunen kan ställa 
krav i bygglov vid nybyggnation och vid viss ombyggnation om det är en väsentlig 
ändring av byggnaden. 

De lagar och förordningar som reglerar detta är nedanstående: 
-Plan-och bygglagen 
-Plan- och byggförordningen 
-Boverkets byggregler 
 
Av Eksjö kommuns stadsmiljöprogram framgår även en del 
tillgänglighetsaspekter, till exempel att restauranger kan ha trädäck vid 
uteservering med hänsyn till tillgängligheten om det är stora nivåskillnader i 
utemiljön. Vidare framgår av stadsmiljöprogrammet att butiker och restauranger 
ska ha tillgång till en mobil ramp och en ringklocka. 

Kommunen bistår med rådgivning för butiker och restauranger. 

Mona Joelsson, vice ordförande, framför att kommunala funktionshinderrådet 
borde få vara med och se till var ringklockor sätts upp till butiker och 
verksamheter. Mona upplever svårigheter att nå ringklockan till flera butiker och 
verksamheter i Eksjö. 

Samhällsbyggnadschefen informerar om att kommunen skickar ut information om 
ramp och ringklocka till både fastighetsägaren samt verksamhetsutövaren. 

 
      

Utdrag 
Stadsarkitekten 
Plan- och byggchefen 
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KFR § 4 Aktuella projekt - information 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschefen informerar om aktuella projekt och planer inom 
samhällsbyggnadssektorn, bland annat ska en ny översiktsplan tas fram, en 
reviderad vatten- och avloppsplan (VA-plan) samt en reviderad gång- och 
cykelplan. Vidare finns det många projekt på gång, till exempel torget i Ingatorp, 
Österlånggatan etapp 2, Lasarettsbron, upprustning av parkeringsytor i 
Mariannelund, reinventering av gatljus, snabbladdstationer med mera.  

Bo G Lundberg, Eksjö Demensförening, vill framföra en eloge till 
samhällsbyggnadssektorn för de fina gång- och cykelvägarna som finns i Eksjö. 
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KFR § 5 Tillgänglighet Höglandssjukhuset - 
återrapportering 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunala funktionshinderrådet tog upp frågan om tillgängligheten till 
Höglandssjukhuset på sammanträdet 2021-12-09, § 28. Flera av rådets 
medlemmar hade uppmärksammat svårigheter att ta sig in via entrén till sjukhuset 
och även att vissa mottagningar, exempelvis ögonmottagningen, hade tagit bort 
personal i receptionen och ersatt det med en dator där besökaren ska registrera 
sig, vilket är svårt för exempelvis synskadade. Rådet framförde synpunkter på 
detta, och paragrafen översändes sedan till Höglandssjukhuset. 

Vid dagens sammanträde informerar Mona Joelsson, DHR, att protokollsutdraget 
från kommunala funktionshinderrådet (KFR) kom fram till en person på 
Höglandssjukhuset, som sedan tog kontakt med representanter från KFR. 
Därefter har dörröppnaren vid entrén till sjukhuset åtgärdats enligt önskemål från 
KFR samt att synpunkten om digitaliseringen av receptionen till 
ögonmottagningen på sjukhuset har framförts återigen. Dock är den digitala 
receptionen inte ändrad, men KFRs synpunkt har påtalats igen inom 
Höglandssjukhuset. 
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KFR § 6 Övriga frågor 
Det finns inga övriga frågor att behandla vid dagens sammanträde. 
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KFR § 7 Anmälningsärenden 
 
Det finns inga anmälningsärenden vid dagens sammanträde. 
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