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Sammanträde med  Kommunala funktionshinderrådet 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13.30-15.40 
 
Beslutande 

Ledamöter Anders Gustafsson (M) ordförande 
Sebastian Hörlin (S) 
Markus Kyllenbeck (M) 
Kjell Axell, FUB 
Mona Joelsson, DHR, vice ordförande 
Jan Scholander, HRF 
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Kenneth Jägsander, SRF 
Margareta Saarensalo, SRF 
Egon Reiver, Elöverkänsligas förening 
Bo G Lundberg, Eksjö demensförening  

 
   

 
  

  
 
Tjänstepersoner  

Maria Axelsson, sekreterare, Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, Lucia Botero 
Fridholm, stadsarkitekt, § 24, Catharina Tingvall, tillförordnad socialchef, §§ 20, 22, Eddie 
Andersson, funktionschef sociala sektorn, §§ 20, 22 

   
 
Utses att justera Egon Reiver 
 
Justeringens plats      Paragrafer 17-28 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Maria Axelsson 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Anders Gustafsson (M) 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Egon Reiver 
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KFR § 17 Val av justerare samt godkännande av 
dagordningen 
 
Egon Reiver blir justerare för dagens protokoll. 

 

Kommunala funktionshinderrådet beslutar även att godkänna dagordningen och  
notera tillägg av extraärende om ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter – 
revidering”. 
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KFR § 18 Kommunstyrelsen informerar 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Sebastian Hörlin (S) informerar om aktuella frågor inom kommunen. 
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KFR § 19 LSS - information 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Markus Kyllenbeck (M) informerar om Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Lagstiftningen innebär att man ska ge goda 
levnadsvillkor för de som berörs av LSS.  

Under hösten har kommunen upphandlat om extern genomlysning för att se över 
LSS-arbetet i kommunen. Genomlysningen är inte genomförd ännu, så det finns 
inget resultat att presentera ännu.  

Britt Jönsson, IFS, vill framföra att Eksjö kommun är bra på arbetet inom 
psykiatrin och dess verksamhet. Britt ser gärna att rådet får mer information om 
detta arbete. 
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KFR § 20 Hemtjänsten - rekryteringsprocessen 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen, samt 
 
att uttala önskemål om att kommunen tar ett politiskt beslut om att begäran in 
utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering till hemtjänsten. 

Ärendebeskrivning  
Kommunala funktionshinderrådet har efterfrågat information om hur 
rekryteringsprocessen ser ut inom hemtjänsten, både när det gäller tillsättning av 
sommarvikariat och vid tillsvidareanställning. Rådet undrar bland annat om det 
ställs krav på språkkunskaper i svenska och om kommunen kräver in utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning inom hemtjänsten. 

Vid dagens sammanträde informerar funktionschef Eddie Andersson om 
rekryteringsprocessen.  

Vad gäller språkkunskaper så gör kommunen ibland en så kallad fallbeskrivning, 
där sökande får läsa en text om ett fall, och därefter ska sökande dokumentera, 
precis som att skriva i en journal. Utifrån detta görs sedan en bedömning av 
språkkunskaperna.  

Eddie Andersson påtalar att kommunen har sett att det behövs en stödjande 
insats gällande yrkesspråket. 

Beträffande utdrag ur belastningsregistret så tar Eksjö kommun inte in detta vid 
anställning inom hemtjänsten. Det beror på att det finns inte någon lag som 
stödjer att man får göra det. Det finns dock förslag nationellt om att det behöver 
tas fram en ny lag som möjliggör att man får ta in belastningsregister, för att man 
ser ett behov av det. 
 
Kenneth Jägsander, SRF, framför att man inom SRF alltid kräver in utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning. 

Mona Joelsson, DHR, framför att man inom hemtjänsten bör ta in utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning, precis som man gör vid anställning inom 
skolan. Vidare påtalar Mona att brist på svenska språket är ett stort problem. 
Dessutom framför Mona att beslutet att dra in på nattpersonal inom hemtjänsten i 
Mariannelund påverkar brukare mycket negativt. 

Markus Kyllenbeck (M) framför att till sommaren behöver det tillsättas ungefär 
200 vikarier. Det är svårt att rekrytera 200 personer till sommaren. 
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Sebastian Hörlin (S) påtalar att det är ett politiskt beslut att dra ner på 
nattpersonalen, inte ett beslut som tagits inom sociala sektorn. 

Kenneth Jägsander, SRF, tycker rådet ska framföra önskemål om att kommunen 
ska ta ett politiskt beslut om att ta in utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering 
till hemtjänsten.  

      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Socialnämnden 
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KFR § 21 Nytt demensboende i Eksjö - placering 
Dnr Sbn 2021/140 
 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kommunala funktionshinderrådet har tidigare fått information om det planerade 
nya demensboendet i Eksjö kommun. Rådet vill nu uppmärksamma placeringen 
av boendet, och vill framföra att de anser att Kvarnarp är för långt från centrum 
för att till exempel anhöriga ska ha möjlighet att ta sig dit. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att kommunen bland annat har 
informerat Eksjö demensförening i ärendet, som ställt sig positiva till boendet och 
att inga negativa synpunkter om placeringen framkommit. 

Beträffande placeringen av det nya demensboendet så har det planerats utifrån att 
enplansbyggnad är det mest optimala för ett sådant boende, vilket kräver stora 
ytor för byggnaden. Vidare ska närheten till riskmoment beaktas, som till exempel 
större vägar och vattendrag, vilket ställer höga krav på placeringen av boendet. 
Dessutom så kan placeringen i Kvarnarp erbjuda ett attraktivt och lugnt område. 

Totalt har kommunen tittat på nio olika platser innan lokaliseringen Kvarnarp 
valdes. 

Mona Joelsson, DHR, framför önskemål om att kommunen bygger ett 
demensboende i Mariannelund också.  
 
Markus Kyllenbeck (M) informerar om att köerna i östra delen av kommunen till 
ett sådant boende är betydligt kortare än vårdköerna i Eksjö. 

 
      

Utdrag:  
Sociala sektorn 
Akten 
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KFR § 22 Tjänst för att stödja hörsel- och 
synskadade - initierat av SRF och HRF 
Dnr  Sbn 2021/171 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen där det framgår att Eksjö kommuns ställningstagande är 
att ansvaret för en tjänst för att stödja hörsel- och synskadade ligger inom Region 
Jönköpings län, samt 
 
att uttala att rådet önskar att kommunen inför 2023 avsätter medel för att inrätta 
en tjänst för att stödja hörsel och synskadade. 

Ärendebeskrivning  
Jan Scholander, HRF (hörselskadades riksförbund) och Kenneth Jägsander, SRF 
(synskadades riksförbund) har initierat frågan om en kommunal tjänst för att 
stödja hörsel- och synskadade.  

Frågeställningen om inrättande av en kommunal syn- och hörselinstruktör har 
tidigare behandlats i kommunala funktionshinderrådet vid flera tillfällen, senast 
2021-12-09, § 21, där rådet beslutade att notera informationen samt överlämna 
synpunkterna i ärendet till socialnämnden. Dåvarande socialchef informerade 
rådet om att en inventering har gjorts i ärendet och att syncentralen i Jönköping 
har meddelat att det finns en syn- och hörselinstruktör för Höglandet. Vidare 
informerade dåvarande socialchefen om att ansvaret för sådana frågor är tydligt 
och att det ligger på Regionen i Jönköpings län. Vidare informerades om att 
sociala sektorn arbetar med dessa delar på särskilda boenden och inom 
hemtjänsten, där sociala sektorn är behjälpliga med insatser i omvårdnadsarbetet 
från kommunens sida.  

Vid dagens sammanträde informerar tillförordnad socialchef Catharina Tingvall i 
ärendet. Tidigare socialchefen har tagit upp ärendet på socialnämnden, och 
socialnämnden ställer sig bakom ståndpunkten att det är Regionen i Jönköpings 
län som har ansvaret för sådana frågor och tjänster. Mindre utbildningar, som 
kompetensutveckling av personalen, kan göras med befintlig personal men då 
behöver frågan tas med i budgetberedningen till kommande år.  

Kenneth Jägsander, SRF, framför att SRF och hela kommunala 
funktionshinderrådet vill framföra att man saknar den gamla befattningen syn- 
och hörselinstruktör inom kommunen och att man önskar att denna funktion 
återinförs i kommunen. Förslagsvis skulle detta kunna samordnas med en 
grannkommun. Vidare framför Kenneth Jägsander att detta har påtalats för 
kommunalråden vid en träff i somras. 
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Jan Scholander, HRF, framför att tidigare syn- och hörselinstruktör utbildade 
personal inom kommunen. En skrivelse om detta och deltagarlistan har lämnats 
till socialnämnden. 

Markus Kyllenbeck (M) svarar att gällande skrivelsen om utbildning och 
deltagarlista från Jan Scholander, HRF, så har dessa dokument delgetts 
kommunalråden och socialnämnden. Eksjö kommuns ställningstagande är att 
ansvaret för en tjänst för att stödja hörsel- och synskadade ligger inom Region 
Jönköpings län. 

Mona Joelsson, DHR, sitter med i Länsrådet för funktionsnedsättningar i 
regionen och framför att hon kan ta med skrivelse från Kommunala 
funktionshinderrådet gällande detta om Kenneth Jägsander, SRF, och Jan 
Scholander, HRF, lämnar en sådan skrivelse till henne. 

 
      

Utdrag:  
Socialnämnden 
Tillförordnad socialchef 
Kommunalråden 
Akten 
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KFR § 23 Södra Storgatan i Eksjö, test av 
gångfartsområde - synpunkter 
Dnr Sbn 2020/97 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen och ställer sig positiva till ett gångfartsområde året runt 
på Södra Storgatan i Eksjö. 

Ärendebeskrivning  
Kommunala funktionshinderrådet fick 2021-05-05, § 2, information om åtgärder 
som skulle genomföras på Södra Storgatan i Eksjö för ökad vistelse och 
tillgänglighet.   
 
Bland annat skulle smågatstenen på övergångsställen öster och väster om Södra 
Storgatan ersättas med betongplattor. Vidare skulle en omvandling av Södra 
Storgatan ske, till ett tillfälligt gångfartsområde. 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.  

Under sommaren 2022 har testet av ett tillfälligt gångfartsområde genomförts. 
Syftet med testet är att undersöka om åtgärden skulle ge bättre tillgänglighet, 
trafiksäkerhet samt ökad flexibilitet inför nya användningar.  

Vid dagens sammanträde efterfrågar samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring 
rådets synpunkter och upplevelser av gångfartsområdet. 

Monika Johnsson, Neuroförbundet Småländska Höglandet, framför att man som 
cyklist kan bli lite osäker på vad som gäller när det är många gående i området. 

Mona Joelsson, DHR, tycker att gångfartsområdet har fungerat jättebra. Dock 
cyklar en del för fort.  
 
Bo G Lundberg, Eksjö demensförening, informerar om att en del ignorerar 
tiderna som man får trafikera området.  
 
Britt Jönsson, IFS, tycker att det har varit trevligt att gå i stan under testperioden, 
med fina sittplatser, planteringar och mindre trafik. 

Kenneth Jägsander, SRF, tycker att det är trevligt att gå i gångfartsområdet och att 
det varit fint med bänkar och sittplatser. Tyvärr kör bilisterna lite för fort. 
Kenneth ställer sig positiv till testet och tillstyrker att det ska skapas ett 
gångfartsområde på Södra Storgatan i Eksjö året runt. 
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Mona Joelsson, DHR, tillstyrker också ett gångfartsområde på Södra Storgatan 
året runt. 
 

 
      

Utdrag:  
Stadsarkitekten 
Samhällsbyggnadschefen 
Trafikingenjören 
Akten 
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KFR § 24 Aktuella projekt - information 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadschefen och stadsarkitekten informerar om aktuella projekt inom 
samhällsbyggnadssektorn, som till exempel arbetet med torget i Ingatorp, 
Lasarettsbron i Eksjö samt förbättring av parkeringsplatser i centrum i 
Mariannelund. 
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KFR § 25 Ny ersättare för FUB 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att utse Kjell Axell till ersättare för FUB i Kommunala funktionshinderrådet. 

Ärendebeskrivning  
Kristina Gènetay representerar FUB (föreningen för utvecklingsstörda barn och 
ungdomar) i Kommunala funktionshinderrådet. Kjell Axell är ny ersättare för 
FUB. 
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KFR § 26 Övriga frågor 
   

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Bo G Lundberg, Eksjö demensförening, lyfter synpunkter som han vill 
uppmärksamma, även om en del av frågorna inte ligger inom kommunens ansvar. 

Bland annat vill Bo uppmärksamma lokalen i Vaxblekaregården som används för 
vaccinering mot Covid 19. Det har förekommit långa köer, brist på sittplatser och 
svårigheter att ta sig in i entrén som är för trång och har en hög tröskel. Det var 
mycket dåligt arrangerat av Regionen i Jönköpings län. Bo G Lundberg kommer 
att ta med sig detta och framföra det till Regionen.  

Vidare framför Bo frågan om hjälpmedel som medborgare behöver, och 
efterfrågar vad som händer om hjälpmedlen inte finns upphandlade. 
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KFR § 27 Anmälningsärenden 
Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar att godkänna anmälningsärenden enligt 
följande: 

- Inbjudan från Synskadades Riksförbund till hjälpmedelsvisning den 17 
september. Anmälan görs till kansliet för Synskadades Riksförbund i 
Jönköpings län. 

- Informationsblad från länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet om 
”Internationella funktionshinderdagen 2022” som är en digital konferens 
den 30 november och den 1 december. Anmälan görs via länsstyrelsens 
webbplats. 
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KFR § 28 Allmänna lokala ordningsföreskrifter - 
revidering 
Dnr  Sbn 2022/125 samt 2021/14 

Beslut  
Kommunala funktionshinderrådet beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Kenneth Jägsander, ordförande i Synskadades Riksförbund 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. SRF påtalar att fyrverkerier kan vara en fara både för djur och 
människor och framför att synskadade är extra utsatta. Vidare kan ledarhundar bli 
så skrämda så att de inte längre kan fungera som ledarhundar. SRF anser därför 
att användningen av fyrverkerier bör begränsas till kommunala anordnare av 
nyårsfirande och menar att detta bör skrivas in i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Samhällsbyggnadsberedningen behandlade ärendet 2021-09-15, § 75, och föreslog 
kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
kompletterande lokala ordningsföreskrifter. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-28, § 335, att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram förslag till kompletterande lokala ordningsföreskrifter. 

Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter har därefter tagits fram, där gällande 
nuvarande paragraf anger: 

7a § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i Eksjö stad inom ett område som 
avgränsas av N Kyrkogatan, Västerlånggatan, Grenadjärgatan och Österlånggatan. 

Paragrafen föreslås i nya förslaget att utökas till att omfatta ett större område i 
Eksjö samt ett område i Mariannelund. 

Samhällsbyggnadsberedningen beslutade 2022-06-08 att ge berörda myndigheter 
möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter. 
 
Förslaget har därefter gått ut på remiss till Polismyndigheten och Länsstyrelsen.  
 
Polisen hade ingen erinran mot förslaget.  
 
Länsstyrelsen ifrågasätter om det föreslagna avgränsade området i Mariannelund 
är en sådan särskilt känslig plats där risken är mer påtaglig för att människors hälsa 
eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Det är, 
enligt Länsstyrelsens uppfattning, inte tillräckligt motiverat varför det föreslagna 

18



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala funktionshinderrådet 2022-09-15 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

området är ett sådant område där ett verkligt behov av förbud föreligger. En 
föreskrift om att förbjuda användandet av pyrotekniska varor inom det föreslagna 
avgränsade område i Mariannelund torde strida mot Ordningslagen, i vart fall på 
de av Eksjö kommun angivna grunderna. 
 
Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter har därefter reviderats, och berör nu 
endast ett större område i Eksjö. 
 
Förslaget kommer att behandlas i samhällsbyggnadsberedningen 2022-09-21 och 
därefter gå vidare till kommunstyrelsen. 

 
      

Utdrag:  
Kenneth Jägsander, SRF 
Akten 
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