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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-05-05

 
 
Sammanträde med  Kommunala funktionshinderrådet 
 
Plats och tid Förvaltningshuset kl. 13:30-15:30 
  
Beslutande 

Ledamöter Anders Gustafsson (M) ordförande, deltagande på plats 
Deltagande digitalt via Teams: 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M) 
Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Kristina Gènetay, FUB 
Mona Joelsson, DHR, vice ordförande 
Kenneth Jägsander, SRF, §§ 1-2 
Jan Scholander, HRF 
Marie Sjöberg, HLR  
Monika Johnsson, Neuroförbundet Småländska höglandet 

   
 

Tjänstepersoner Maria Axelsson, sekreterare, Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef,  
 Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg, § 4, Patrik Hedström, socialchef, § 8. 
   
 
Utses att justera Marie Sjöberg 
 
     Paragrafer 1-9 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Maria Axelsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Anders Gustafsson (M) 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Marie Sjöberg 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunala funktionshinderrådet 
 
Sammanträdesdatum 2021-05-05 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Samhällsbyggnadssektorn 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Maria Axelsson 
 

  

2



EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet  2021-05-05 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
§ 1 Önskemål om kommunalt förbud av fyrverkerier 2021/14 4 

§ 2 Förbättringsåtgärder på Södra Storgatan i Eksjö 2020/97 5 

§ 3 Uppföljning handlingsplan funktionshinder 2018/94 6 

§ 4 Presentation kommunens hållbarhetsstrateg  7 

§ 5 Parkeringar och påverkan på träd i Eksjö  8 

§ 6 Österlånggatan, markbeläggning till vårdcentralen och sjukhuset  9 

§ 7 Kommunstyrelsen informerar  10 

§ 8 Socialchefen informerar  11 

§ 9 Anmälningsärenden  12 

 
 

3



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-05-05

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KFR § 1 Önskemål om kommunalt förbud av 
fyrverkerier 
Dnr Sbn 2021/14 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kenneth Jägsander, Synskadades riksförbund (SRF) Höglandet, har inkommit 
med en skrivelse angående önskemål att Eksjö kommun bör förbjuda privat bruk 
av fyrverkerier och att användningen av fyrverkerier bör begränsas till kommunala 
anordnare av nyårsfiranden. Skrivelsen har även skickats till Nässjö kommun. 
Vidare önskar SRF att detta skrivs in i kommunens lokala ordningsföreskrifter. 
Anledningen är att fyrverkerier kan vara en fara för både djur och människor och 
synskadade är naturligtvis extra utsatta. Vidare kan hundar, och främst 
ledarhundar, bli skrämda av fyrverkerier. En sådan incident har hänt i Jönköping 
nyligen, där ledarhunden inte kunde fungera som ledarhund efter att den blivit 
skrämd av fyrverkerier. 

Samhällsbyggnadschefen informerar att frågan har diskuterats tidigare, både med 
tanke på bland annat djur och även brandskydd i till exempel Gamla stan. Vidare 
har frågan om kommunalt fyrverkeri diskuterats också. Regelverket har stramats 
åt, och tillstånd krävs i vissa fall.  

Ordförande Anders Gustafsson föreslår att SRF skickar skrivelsen till 
kommunstyrelsen för handläggning och beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse från Kenneth Jägsander, SRF Höglandet, 2021-02-05 
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KFR § 2 Förbättringsåtgärder på Södra Storgatan 
i Eksjö 
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. Under etapp ett och två skulle smågatstenen på 
övergångsställen öster och väster om Södra Storgatan ersättas med betongplattor. 
Genomförandet av dessa två etapper genomförs och ska vara klart i vår. Etapp 
tre, omvandling av Södra Storgatan till ett tillfälligt gångfartsområde, var enligt 
planen tänkt att genomföras sommaren 2021. Gaturummet skulle rustas upp med 
nya mötesplatser och andra anordningar som skulle ge gående möjligheter att 
uppehålla sig en längre stund på platsen samt få bilförarna att köra saktare.  

Syftet med ett tillfälligt gångfartsområde på Södra Storgatan är att undersöka om 
åtgärden skulle ge bättre tillgänglighet samt ökad flexibilitet inför nya 
användningar. Vid ett positivt resultat skulle mer permanenta åtgärder 
genomföras. 

På grund av pandemin så är det inte möjligt eller lämpligt att mötas i större 
grupper och kommunen bör inte bidra till motsatsen genom att skapa attraktivare 
mötesplatser som lockar folksamlingar. Försöket med gångfartsområde på Södra 
Storgatan skulle enligt nuvarande förutsättningar inte heller ge ett trovärdigt 
resultat. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför 2021-04-21, § 39, att testet 
av gångfartsområde på Södra Storgatan senareläggs till sommaren 2022. 
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KFR § 3 Uppföljning handlingsplan 
funktionshinder 
Dnr Sbn 2018/94 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Handlingsplan för funktionshinder antogs av kommunfullmäktige 2013-06-19, § 
131. Handlingsplanen är framtagen med riktlinjer ur ”Politiskt program med 
åtgärder för personer med funktionsnedsättning”. 

Samhällsbyggnadschefen informerar om att uppföljning av handlingsplanen pågår, 
och kommer att skickas ut till rådet när den är färdig. Uppföljningen kommer att 
behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vidare informerar 
samhällsbyggnadschefen om att de politiska programmen har reviderats och att 
det även finns anledning att revidera handlingsplanen framöver.  
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KFR § 4 Presentation kommunens 
hållbarhetsstrateg 
   

Kommunens hållbarhetsstrateg, Sara Bergqvist, presenterar sig för rådet. 
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KFR § 5 Parkeringar och påverkan på träd i Eksjö 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Jan Scholander, Hörselskadades Riksförbund, framför synpunkter gällande 
parkeringar i Eksjö och påverkan på träd i anslutning till dessa parkeringar. 
Exempel ges 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. 

Samhällsbyggnadschefen tar med sig frågan till samhällsbyggnadssektorn och 
trafikenheten och återkopplar till Jan Scholander. 

 
      
Utdrag 
Samhällsbyggnadschefen
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KFR § 6 Österlånggatan, markbeläggning till 
vårdcentralen och sjukhuset 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschefen informerar om pågående arbeten med Österlånggatan i 
Eksjö, samt markarbetet till vårdcentralen och sjukhuset. 

Gällande markbeläggningen inne på Regionens mark, vid sjukhuset, så var det 
inritat att det skulle anläggas släta hällar. Detta blev dock inte genomfört, vilket 
Eksjö kommun har påtalat för Regionen som har meddelat att de kommer att 
åtgärda detta. Regionen har dock inte meddelat när detta ska göras. 
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KFR § 7 Kommunstyrelsen informerar 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S) och Markus Kyllenbeck (M) informerar i aktuella ärenden 
inom kommunen. 
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KFR § 8 Socialchefen informerar 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Socialchef Patrik Hedström informerar om aktuella frågor inom sociala sektorn. 
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KFR § 9 Anmälningsärenden 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Anmälningsärenden: 

Information från kommunikationsenheten gällande att lyssna på tidningen 
Hemma i Eksjö. 
 
Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, 2020-11-19. 
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