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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-09

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

Ledamöter Anders Gustafsson (M) ordförande, deltagande på plats 
Deltagande via Teams: 
Sebastian Hörlin (S) §§ 12-17 
Markus Kyllenbeck (M) §§ 12-17 
Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Kristina Génetay, FUB 
Mona Joelsson, DHR, vice ordförande 
Kenneth Jägsander, SRF 
Jan Scholander, HRF, §§ 12-17 
Marie Sjöberg, HLR 
Egon Reiver, Elöverkänsligas förening 
Monika Johnsson, Neuroförbundet Småländska höglandet 
Inger Stenström-Svebeck, Eksjö Demensförening  
 

 
   

 
  
 

  
 
Tjänstepersoner  

Maria Axelsson, sekreterare, Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, Patrik Hedström, 
socialchef, § 15 

   
 
Utses att justera Kenneth Jägsander 
 
Justeringens plats      Paragrafer 10-17 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Maria Axelsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Anders Gustafsson (M) 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Kenneth Jägsander 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet  2021-09-09 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

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

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Val av justerare   

§ 10 Aktuella projekt - information av samhällsbyggnadschefen och 
stadsarkitekten 

  

§ 11 Synpunkter om trottoarkanter vid resecentrum Eksjö   

§ 12 Synpunkter om skötsel av gator/trottoarer i Mariannelund   

§ 13 Synpunkter om plattsättningen på Norra Storgatan   

§ 14 Kommunstyrelsen informerar   

§ 15 Förfrågan om kommunalt syn- och hörselombud   

§ 16 Länsstyrelsens digitala konferens - Universell utformning för social 
hållbarhet - information 

  

§ 17 Anmälningsärenden   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-09-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KFR § 10 Aktuella projekt - information av 
samhällsbyggnadschefen 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschefen informerar om aktuella projekt inom 
samhällsbyggnadssektorn.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-09-09

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

KFR § 11 Synpunkter om trottoarkanter vid 
resecentrum Eksjö 
  

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

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.  

Ärendebeskrivning  
Marie Sjöberg, HLR, framför synpunkter om höga trottoarkanter vid resecentrum 
i Eksjö, vilket gör det svårt för personer med exempelvis rullatorer att ta sig fram i 
området.  
 
Samhällsbyggnadschefen tar emot informationen och påtalar samtidigt 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. 
 
      

Utdrag 
Eksjö Energi AB 
Samhällsbyggnadschefen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-09-09
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KFR § 12 Synpunkter om skötsel av 
gator/trottoarer i Mariannelund 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att titta på detta och återrapportera till 
kommunala funktionshinderrådets nästa sammanträde, samt 
 
att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Mona Joelsson, DHR, framför 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 påtalar Mona att det finns hål i marken vid parkeringen vid 
Konsum i Mariannelund. 

Samhällsbyggnadschefen informerar 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 informerar vidare om att 
Eksjö Energi AB tidigare har haft informationskampanjer till medborgare om 
fastighetsägares ansvar. 

Samhällsbyggnadschefen poängterar 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. 

 
      

Utdrag 
Eksjö Energi AB 
Samhällsbyggnadschefen
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KFR § 13 Synpunkter om plattsättningen på Norra 
Storgatan 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Marie Sjöberg informerar om att hon har fått synpunkter om framkomligheten på 
Norra Storgatan i Eksjö. Efter inspektion på plats, har det framkommit att 
framkomligheten är god. Inget att åtgärda finns. 
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 Sammanträdesdatum 
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KFR § 14 Kommunstyrelsen informerar 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S) och Markus Kyllenbeck (M) informerar om aktuella ärenden 
inom kommunen, bland annat pågår budgetarbetet för fullt just nu. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2021-09-09
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KFR § 15 Förfrågan om kommunalt syn- och 
hörselombud/instruktör 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att ge socialchefen i uppdrag att återrapportera ärendet till kommunala 
funktionshinderrådets sammanträde samt,  
 
att notera informationen. 

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. De önskar att ett kunnigt hörselombud får en tvåveckors 
påbyggnadskurs i HRF förbuds regi. Målet är att skapa en utbildningstjänst där 
vederbörande självständigt kan bedriva kurser för hörselombud. Efter 
genomförda kurser återgår instruktören till sin ordinarie tjänst som syn- och 
hörselombud.  

Normalt ingår i hörselinstruktörens arbete att hjälpa brukare, som inte ingår i 
hemtjänst eller omsorgen. I vissa fall kan detta innebära lång väntetid hos 
regionen. Detta borde enklare kunna skötas efter förfrågan hos ett kommunalt 
syn- och hörselombud framför förslagsställarna. 

Jan och Kenneth framför att det tidigare funnits en sådan kommunal tjänst och 
kräver att en sådan tjänst återinförs i kommunen. Förslagsvis kan en sådan tjänst 
delas och samordnas med närliggande kommuner. 

Förslagsställarna upplyser om att kurskostnaden för en hörselinstruktör beräknas 
till cirka 25 tkr plus moms. HRF ser mycket positivt på om en syn- och 
hörselinstruktör inrättas i Eksjö kommun och styrelsen för HRF har enats om att i 
så fall kunna bidra med hela eller delar av kurskostnaden för en sådan utbildning. 

Socialchef Patrik Hedström tar med sig frågan och återkommer med 
återrapportering till kommunala funktionshinderrådets nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse, Förfrågan om kommunal syn- och hörselinstruktör 
      

Utdrag:  
Socialchefen
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KFR § 16 Länsstyrelsens digitala konferens - 
Universell utformning för social hållbarhet - 
information 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunens hållbarhetsstrateg, Sara Bergqvist, vill informera om att den 16 
september anordnar Länsstyrelsen en digital konferens; Universell utformning för 
social hållbarhet. Epost med inbjudan till detta har skickats ut till rådet tidigare, 
och finns att hitta på hemsidan: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-
oss/kalender/kalenderhandelser---jonkoping/2021-06-03-universell-utformning-
for-social-hallbarhet.html . Där kan man anmäla sig om man är intresserad av att 
delta. 
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KFR § 17 Anmälningsärenden 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Anmälningsärenden: 

Protokoll från kommunstyrelsen 2021-06-01, § 237, gällande uppföljningen av 
handlingsplan funktionshinder, där kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
uppföljningen. 
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