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Minnesanteckningar funktionshinderråd 

När: tisdag 20 september 2016, kl. 13-14.00 

Var: Stadshuset Sahlin-Möller 

Närvarande: Johan Andersson, Henrik Wöhlecke, Åsa Simonsson, Sara 

Svensson, Arne Westerberg, Ingemo Hellgren, Inger Isaksson, Stig-Åke 

Grönwall 

 

Frånvarande: Irene Strand, Therese Nilsson, Sylvia Hansson, Göte Roth, 

Ingalill Wennborg, Snezana Milivojevic 

 

Sekreterare Sara Svensson    

 

Ordförande Johan Andersson   

  

 

§11 Återkoppling från förra rådet (20160517) 

 

Funktionshinderorganisationerna har lämnat in en gemensam skrivelse till 

Skånetrafiken som remissvar på deras förslag till nya riktlinjer för färdtjänst. 

En kopia på denna skrivelse lämnades också till Eslövs kommun, Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Organisationerna efterlyser inbjudan till Skånetrafikens Dialogresa. I 

Dialogresan besöker Skånetrafiken Serviceresor samtliga 23 kommuner där 

de ansvarar för färdtjänsten och håller informationsmöten kring bland annat 

färdtjänstregelverk. Till Eslöv kommer Dialogresan den 14 november kl. 9-

11 i sammanträdesrum Christian Nilsson, Stadshuset våning 2. Inbjudan har 

endast gått ut till Snezana och Arne i egenskap av funktionshinder-

organisationerna i Eslövs representanter gentemot Skånetrafiken. Sara ser 

till att inbjudan går ut till samtliga ledamöter i funktionshinderrådet.  

 

2016-09-20 

Sara Svensson 

0413-62562 

sara.svensson@eslov.se 
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§12 Rådets funktion och mötesformer 

 

Funktionshinderrådets funktion och mötesformer är en återkommande fråga 

som senast togs upp vid mötet den 17 maj. Funktionshinderrådet ersätter det 

som tidigare hette kommunala handikapprådet och ska behandla 

övergripande frågor i kommunen som berör funktionshinder-

organisationernas medlemmar. Handikapprådet, Folkhälsorådet och trygghet 

och Brottsförebyggande Rådet slogs samman till Rådet för hälsa och 

trygghet (RHT) den 1 april 2007. Funktionshinderorganisationerna ingår 

sedan dess i Rådet för hälsa och trygghet och träffas en timme innan som 

funktionshinderrådet. Det finns inget reglemente för rådet men en bred 

diskussion om syfte fördes då råden slogs samman. Eftersom personer bytts 

ut sen dess behöver vi åter påminnas om denna diskussion, gärna i någon 

form av workshop. 

 

Inger Isaksson lyfte Myndigheten för delaktighets Kommunuppföljning 

2016 som presenterades i juni. Myndigheten följer varje år upp hur 

kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar med 

tillgänglighet och delaktighet. Syftet är att ge en bild av hur arbetet med att 

skapa förutsättningar för ett samhälle på lika villkor, oavsett 

funktionsnedsättning, bedrivs på lokal nivå. De områden som följs upp är 

arbetsmarknad, utbildning, idrott, kultur, fysisk tillgänglighet och transport. 

Uppföljningen fungerar som ett verktyg där kommuner kan följa sitt 

tillgänglighetsarbete, jämföra sig med liknande kommuner och ta del av 

goda exempel.  

 

Eslövs kommun har svarat på enkäten från respektive förvaltning. Det syns 

tydligt i svaren att Eslövs kommun har flera utvecklingsområden. Ett förslag 

är att gå igenom svaren tillsammans i funktionshinderrådet och använda de 

områden som enkäten belyser som en struktur för rådets möten framöver.  

Att dela upp rapporten gör det möjligt att bjuda in rätt kompetens vid rätt 

tillfälle. 

 

Det är viktigt att engagemanget i funktionshinderrådet leder till resultat och 

ett förbättringsarbete i Eslövs kommun. Vid nästa möte fokuserar vi på ett 

eller flera områden i enkäten. 
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§ 13 Övriga frågor 

 

Funktionshinderrådet efterlyser en efterträdare till Johnny Roj, 

tillgänglighetsrådgivare. Funktionen finns inte längre på MOS men 

förvaltningen vill gärna veta vilken typ av kompetens som behövs för att 

utse deltagare till rådet. Funktionshinderorganisationerna anser att det 

behövs en kontaktperson på MOS utifrån tillgänglighetsperspektivet.  

 

FUB hade träff förra veckan med Eva Wensmark och Petra Zaar från Vård- 

och omsorgsförvaltningen och ställde frågor som skulle tas vidare med 

nämndsordförande Tony Hansson. Bostadsfrågan och kön för LSS-boende 

diskuterades och kommer att besvaras av Vård- och omsorgsförvaltningen.  

 

Rådet föreslår att vi vid något tillfälle bör bjuda in försäkringskassan för att 

svara på frågor om personlig assistans.  

 

Hissen på stationen fungerar för närvarande. 

 

Deltagarna i funktionshinderrådet påminns om att maila in frågor till rådet i 

förväg till Sara.  


