
    

                                                                   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
2020-02-04 

Sida 
 
1 (9) 

 
 
Sammanträde med  Kommunala funktionshinderrådet 
 
Plats och tid Samhällsbyggnadssektorn, Förvaltningshuset, kl. 13.30 – 15.30 
  
Beslutande Mona Joelsson, DHR, ordförande 
                                      Sebastian Hörlin (S) 
 Markus Kyllenbeck (M) 
 Marie-Louise Gunnarsson (M) 
 Kenneth Jägsander, SRF 
 Jan Scholander, HRF 
 Marie Sjöberg, HLR 
 Egon Reiver, Elöverkänsligas förening 
 Kristina Génetay, FUB 
 Rozita Hedqvist, Eksjö Demensförening 
   
Övriga deltagande  Maria Axelsson, sekreterare, Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, Lucia Botero 

Fridholm, stadsarkitekt, §4, Björn Malmgren, projekteringsingenjör Eksjö Energi AB, § 4, 
Mats Bobäck, projektledare, § 4. 

     
Utses att justera  
Justeringens plats  Förvaltningshuset, Eksjö   Paragrafer 1-10 
 
 
Underskrifter                     

Sekreterare……………………………………………   
               Maria Axelsson  
 
 
 Ordförande…………………………………………..  
 Mona Joelsson 
 
 
 Justerande ………………………………………….. 
 Marie Sjöberg 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunala funktionshinderrådet, KFR 
 
Sammanträdesdatum 2020-02-04 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Samhällsbyggnadssektorn, Förvaltningshuset 
 
Datum för anslags   Datum för anslags   
uppsättande  nedtagande 
 
Underskrift …………………………………………… 
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Kfr § 1   
 
Val av justerare 
 
Beslut 
Kommunala funktionshinderrådet beslutar 
 
att utse Marie Sjöberg till justerare för dagens sammanträde. 
       
 
Kfr § 2  
 
Föregående protokoll 

 
Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
       
 
Kfr § 3   
 
Kommunstyrelsen informerar 
 
Sebastian Hörlin (S) och Markus Kyllenbeck (M) informerar om aktuella frågor i 
kommunen. 
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Kfr § 4   
 
Övriga fysiska åtgärder/projekt – information: 
Österlånggatan, markbeläggning till sjukhuset och 
vårdcentralen i Eksjö 
 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
Stadsarkitekten och projekteringsingenjör, Eksjö Energi AB samt projektledare 
informerar om Österlånggatan i Eksjö. Markbeläggningen är i mycket dåligt skick och 
måste åtgärdas från grunden.  
 
Förr i tiden var Österlånggatan en paradgata. Den hade trärader på varje sida som 
band samman två viktiga punkter i staden enligt 1700-talets stadsideal, Eksjö 
stationshus och Norrtull, som tidigare var stadens port mot norr. Idag har mer än 
hälften av träden i denna allé tagits ner, vilket innebär att stora värden har gått 
förlorade. Trädalléer bär på historiska, estetiska och kulturella värden. Tanken är, 
förutom markarbete, en återställning av den gamla trädallén genom nyplantering av 
träd. Förbättringar på belysning och markbeläggning på gångbanorna kommer att ingå 
i ombyggnationen av Österlånggatan. Projektet kommer att utföras i etapper. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om markbeläggningen fram till entrén vid 
sjukhuset och vårdcentralen i Eksjö avseende sträckan som kommunen ansvarar för. 
Förslaget innebär släta hällar, vilket kommunala funktionshinderrådet samtycker till. 
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Kfr § 5  Dnr: Sbn 2019/115 
 
Hållplatshandbok Jönköpings län 
 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar 
 
att notera informationen, samt 
 
att uttala till Länstrafiken önskemål om att resekortet ”Reskassan” ska vara kvar. 
 
Ärendebeskrivning  
Länstrafiken har sänt ut remiss gällande förslag till hållplatshandbok. Syftet med 
handboken är att uppnå en funktionell och i så stor utsträckning som möjligt enhetlig 
hållplatsstandard i Jönköpings län. Information följer om Eksjö kommuns remissvar 
som även har kommunicerats med Kommunala funktionshinderrådet. 
 
Diskussion följer om prissättning och biljettsystem för resor med Länstrafiken, och 
borttagandet av resekortet ”Reskassan”. Kommunala funktionshinderrådet ifrågasätter 
borttagandet av ”Reskassan” och önskar att det ska vara kvar. 
       
Utdrag: 
Länstrafiken i Jönköpings län 
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Kfr § 6   
 
Önskemål om bilfritt på Södra Storgatan i Eksjö - 
information 
 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
På kommunala funktionshinderrådets sammanträde 2019-05-14 framförde rådet 
önskemål om att kommunen gör Södra Storgatan i Eksjö bilfri på lördagar under juli 
och augusti månad, vilket skulle öka tryggheten för funktionshindrade som kan ha 
svårt att ta sig fram i folkvimlet på trottoaren och på gång- och cykelvägen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-12, § 119, att uppdra åt 
samhällsbyggnadssektorn att utreda förutsättningarna för bilfritt på Södra Storgatan i 
Eksjö under del av 2020, med återredovisning till samhällsbyggnadsnämnden senast i 
februari 2020. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att en enkät har skickats ut till näringsidkare 
utmed Södra Storgatan. Ärendet kommer att behandlas på samhällsbyggnadsnämnden 
i februari. Rådet kommer att få återkoppling i ärendet på nästa sammanträde. 
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Kfr § 7   
 
Seminarium i Jönköping om miljö- och hälsorelaterad 
forskning - information 
 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
Egon Reiver, Elöverkänsligas förening, informerar om ett seminarium gällande miljö- 
och hälsorelaterad forskning torsdagen den 26 mars kl. 13.00-15.00 i aulan på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det är fri entré och seminariet riktar sig till både 
politiker, personal inom vården samt allmänheten. Egon Reiver önskar att rådets 
medlemmar sprider informationen inom sina organisationer och även till andra forum. 
Alla är välkomna. 
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Kfr § 8   
 
Intresseanmälan ”Kan själv” 
 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
Efter hjälpmedelsmässan som anordnades i Olsbergs arena 2018 framkom behovet av 
att skapa en mer permanent utställning där alla kan ta del av exempelvis hjälpmedel 
och service som hjälper individen till ett så självständigt och värdigt liv som möjligt. 
 
Jan Scholander, Hörselskadades riksförbund, informerar om att föreningen ”Kan 
själv” kommer att bildas under våren 2020. Föreningen har som syfte att ge råd och 
information till äldre och funktionsnedsatta inom Eksjö kommun om exempelvis 
produkter och mässor med mera för att underlätta individens vardagliga liv.  
Medlemskap i föreningen ”Kan själv” är kostnadsfritt för både förening och enskild 
medlem. Avsikten med bildandet av föreningen är att föreningen sedan kan söka 
fonder och bidrag till verksamheten. Jan Scholander efterfrågar att föreningarna i 
Kommunala funktionshinderrådet undertecknar sig som stödjande till föreningen 
”Kan själv”. 
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Kfr § 9   
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Anmälningsärenden: 
Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, 2019-11-21 
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Kfr § 10   
 
Övriga ärenden 
 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar 
 
att notera informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
Rozita Hedqvist informerar om och bjuder in till ett föredrag anordnat av 
Demensförbundet ”När minnet sviktar” som är onsdagen den 11 mars kl. 18.30 i stora 
samlingssalen på Marieberg i Eksjö. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om arbetet med framtagandet av verksamhetsplan 
för sektorn som är en del av arbetet med Eksjö kommuns ”Kommunprogram 2020-
2023” som antogs av kommunfullmäktige 2019-10-24, § 397.  
 
Verksamhetsplanen ska brytas ned till de olika organisatoriska nivåerna som berörs, 
exempelvis vad bolagen och sektorerna kan bidra med för resultat för att fullmäktiges 
beslutade effektmål ska uppnås. 
 
Beträffande tillgänglighetsarbetet så finns det olika sätt att mäta tillgänglighet. 
Samhällsbyggnadschefen frågar rådet om det finns någon organisation som är mer 
tillförlitlig än andra som mäter tillgänglighet. Rådet har ingen särskild organisation att 
rekommendera, men instämmer till någon form av mätning av tillgängligheten. 
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