
Kommunledningskontoret 

Postadress 241 80 Eslöv   Besöksadress Gröna torg 2   Telefon 0413-620 00   Telefax 0413-624 05 

E-post kommunledningskontoret@eslov.se   Webb www.eslov.se 

 1 (2) 

 

 
 

 

När: tisdag 17 april 2016, kl. 13-14.00 samt 16.00-16.20 

Var: Stationen, Arbete och försörjnings lokaler 

Närvarande: Johan Andersson, Tony Hansson, Sara Svensson, Snezana Milivojevic 

(ej närvarande sista tidspasset), Arne Westerberg, Ingemo Hellgren, Inger Isaksson, 

Ingalill Wennborg, Göte Roth, Therese Nilsson, Sylvia Hansson (ankom 13.45) 

 

Anmält förhinder: Stig-Åke Grönwall, Irene Strand 

 

Sekreterare Sara Svensson    

 

Ordförande Johan Andersson   

  

 

§7 Återkoppling från förra rådet (20160407) 

 

Fortfarande problem med dörren på badet och rådet vittnar om att några har med sig ett 

eget dörrstopp vilket inte ska behövas.  

 

 

§8 Särkskild individuell plan och handläggning 

   

Förfrågan denna punkt har inkommit via mail från Irene och utgår en fråga som 

Sylvia tidigare har lyft. Brukare inom LSS har enligt lagen rätt till samordning 

och upprättande av individuell plan. Det är svårt att själv hålla i alla kontakter och 

ta alla initiativ till vård. Samordning mellan olika insatser fungerar inte 

tillfredsställande idag.  

 

Det är viktigt att beslut fattas på rätt nivåer. Verksamhetsfrågor avgörs inte i 

funktionshinderrådet, individärenden behandlas på verksamhetsnivå i respektive 

förvaltning. Strukturella och övergripande frågor bör lyftas i 

funktionshinderrådet.  

 

Tony Hansson tar med sig frågan om hur Eslövs kommun arbetar med 

samordning och upprättande av individuell plan och ska återkomma i ärendet.  

  

2016-05-17 

      

Sara Svensson 

0413-62562 

      

      

      

      

      

Minnesanteckningar Funktionshinderråd 
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Inger visade en film Den osynliga handen som belyser det ansvar som anhöriga 

tar. Filmen pekar också på de svårigheter som kan uppstå när att något när en 

person med funktionsnedsättning blir myndig och ansvaret går över från barn- 

och ungdomshabiliteringen (Region Skåne) till kommunal LSS. Detta känner 

rådet igen från egna erfarenheter i Eslöv.  

 

  

§9 Övriga frågor  

  

Nya riktlinjer och resevillkor Skånetrafiken 

Region Skåne har skickat ut förslag till nya Riktlinjer och resevillkor 

Skånetrafiken på remiss. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är ansvariga och 

Ingela Lundqvist, förvaltningschef svarar på remissen från Eslövs kommun. Svar 

ska ha inkommit till Skånetrafiken 21 juni 2016. 

 

De flesta förändringar som föreslås är positiva för brukarna. Exempelvis 

ändringar vilka tider som gäller för resebeställningar och att ledsagare ska få föra 

talan. Bland försämringar nämns förslag på minskat antal ledsagare och att 

färdtjänst ej ska ansvara för trappklättring.  

 

Tony och Johan poängterar att det är bättre att det som gäller färdtjänst samråds 

direkt med Region Skåne / Skånetrafiken. I Region Skånes två centrala 

samrådsorgan, centrala pensionärsrådet och centrala funktionshindersrådet, finns 

representanter från Region Skåne i form av förtroendevalda och från berörda 

brukarorganisationer. Råden sammanträder fyra gånger per år. Arne och Snezana 

är Eslövs representanter i dessa forum. Det är viktigt att ta upp kritiska syn-

punkter i dessa forum men även att lyfta det som upplevs som positivt idag och i 

det nya förslaget.  

  

Dödsfall 

Arne informerar om att Ingrid Jönsson har avlidit och inte längre ingår i rådet.  

 

  

§ 10 Rådets funktion och mötesformer (behandlades efter RHT 16.00-16.20) 

 

På vilket sätt bör funktionshinderrådet i Eslövs kommun användas för att vara ett 

konstruktivt forum för dialog mellan Eslövs kommun och funktionshinderorga-

nisationerna och svara upp mot förväntningar från berörda? 

 

Eftersom många av rådets frågor rör Vård och omsorgsnämndens ansvarsområde 

deltar nämndens ordförande Tony Hansson numera permanent. Tonys medverkan 

har lett till att rådet har bättre förutsättningar att ha dialog utifrån relevant 

information.  

 

Funktionshinderrådet planerar för en större diskussion om hur vi på bästa sätt 

nyttjar den avsatta tiden och vilka frågor som bör lyftas i rådet vid nästa möte den 

20 september i enlighet med inkomna önskemål. Representanter för funktionshin-

derorganisationerna planerar att prata ihop sig i förväg om sina önskemål på 

rådets funktion.  


