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Minnesanteckningar funktionshinderråd 

När: torsdag 20 oktober 2016, kl. 13-14.00 

Var: Stadshuset Sahlin-Möller 

Närvarande: Johan Andersson, Henrik Wöhlecke, Sara Svensson, Arne 

Westerberg, Therese Nilsson, Ingemo Hellgren, Ingalill Wennborg, Inger 

Isaksson, Irene Strand, Stig-Åke Grönwall, Göte Roth, Sylvia Hansson, 

Snezana Milivojevic, Christian Nielsen (endast punkt 14) 

 

Sekreterare Sara Svensson    

 

Ordförande Johan Andersson   

  

 

§14 Återkoppling från förra rådet 

Inbjudan till Skånetrafikens dialogresa den 14 november kl. 9-11har gått ut 

till både funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet. Anmälan 

görs till ingela.lundqvist@eslov.se  

 

Funktionshinderrådet saknar återkoppling på frågan om individuella planer 

som ställdes i maj. Tony Hansson ska återkomma med svar från VoO men 

är frånvarande vid dagens möte.   

 

Christian Nielsen bygglovschef är inbjuden till dagens möte för att svara på 

frågan om tillgänglighetsrådgivare i kommunen. Eslövs kommun arbetar 

aktivt med tillgänglighet och det är viktigt att diskutera hur detta arbete kan 

förbättras.  

 

Inger Isaksson har å funktionshinderorganisationernas vägnar i förra veckan 

skickat en skrivelse till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen (MoS) 

där hon lyfter vikten av att prioritera ett tillgänglighetsperspektiv i Eslövs 

kommun. Ett tillgängligt samhälle är bra för alla men nödvändigt för vissa.  

2016-10-20 

Sara Svensson 

0413-62562 

sara.svensson@eslov.se 
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Byggnadsinspektör Johnny Roj har slutat i Eslövs kommun. Han hade en 

mindre del av sin tjänst som tillgänglighetsexpert men kommer inte att 

ersättas i den rollen. Det finns ingen budget för att ha en egen tjänst för 

tillgänglighetsfrågor. På frågan om en handlingsplan finns för tillgänglighet 

så är svaret nej för bygglovsavdelningen. Det betyder inte att MoS inte 

arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor på olika sätt.  

 

Idag finns en praktikant som är tillgänglighetsrådgivare i grunden, Therese 

Dajcman. Bygglovsavdelningen ser just nu över vem/vilka som på sikt kan 

jobba med frågorna från ett fastighetsperspektiv. Avdelningen för Gata, 

trafik park som ansvarar för den offentliga miljön ser också över 

kompetensen i tillgänglighetsfrågor.  MoS har utbildats i tillgänglighet av en 

specialist från konsultbyrån Thyrens. Personalen fick ny kunskap och 

förbättringsområden har identifierats. Arbetet med att skapa lekplatsen 

Jämlika barn leka bäst i Trollsjöparken är ett exempel på ett nytt arbetssätt. 

Nya sätt att samverka mellan byggnadsinspektörer och bostadsanpassnings-

handläggare är andra exempel. Ytterligare en utbildning där dessa yrkes-

grupper deltar tillsammans kommer att genomföras i höst. Genom 

gemensamma utbildningar har man betonat att det är viktigt att flera är 

delaktiga i tillgänglighetsfrågorna för att få genomslag i organisationen. Det 

finns för- och nackdelar med personbundenhet i frågan och en enskild tjänst 

kommer det inte att bli i dagsläget.  

 

Funktionshinderorganisationerna betonar att det finns en fördel med en 

särskilt utsedd kontaktperson för fysisk tillgänglighet som de kan vända sig 

till vid behov och för att påtala lätt avhjälpta hinder etc.  

 

Inger Isaksson lyfter att andra kommuner har tillgänglighetspris och 

likanande satsningar som ett sätt att öka frågornas prioritet och belöna ett 

föredömligt arbete hos privata aktörer.  

 

Det är viktigt att vi hittar en roll för funktionshinderrådet som känns 

meningsfull och leder till förbättrat arbetssätt i kommunen. Det långsiktiga 

arbetet får inte glömmas bort. 

 

Bygglovsavdelningen är tydlig med att hinder ska byggas bort redan från 

början och tillgänglighetsperspektivet ska finnas med på planeringsstadiet. 

Funktionshinderrådet var tidigare med i bygglovsärenden och granskade 

ritningar och liknande. Det var ett tungrott arbetssätt som vi inte vill tillbaka 
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till eftersom det inte är organisationernas expertis och specialområden. 

Däremot önskar rådet få mer information om planerade och pågående 

projekt och syftet på en övergripande nivå med dessa för att kunna bidra 

med sina synpunkter.  

 

Ett sätt att påtala de hinder som trots allt finns i byggander och den 

offentliga miljön skulle kunna vara tillgänglighetsvandringar. Rådet får 

återkomma till frågan om och hur detta skulle gå till. MoS tar gärna emot 

synpunkter på enkelt avhjälpta hinder i den fysiska miljön. Om fråga ställs 

så får man svar från ansvarig person. 

 

Christian Nielsen återkommer med svar på mailet från Inger Isaksson när 

han har mer information att ge om hur ansvaret för tillgänglighetsfrågorna 

ser ut hos bygglovsavdelningen. Tills vidare finns Therese Dajcman som 

praktikant med god kunskap på området.  

 

§15 Diskussion utifrån enkäten från Myndigheten för delaktighet, 

område fysisk tillgänglighet 

Enkäten från Myndigheten för delaktighet består av sex delar: 

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

 

Eslövs kommun har svarat förvaltningsvis på områdena fysisk tillgänglig-

het, idrott, kultur och utbildning. För området arbetsmarknad saknas svar 

från Eslövs kommun och för området transport ansvarar Skånetrafiken.  

 

Rådet är överens om att diskutera ett område var i enkäten på de kommande 

träffarna. Vid nästa träff den 24/11 2016 fortsätter vi diskussionen om fysisk 

tillgänglighet med utgångspunkt i enkäten och bjuder på nytt in någon från 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Enkätresultaten finner vi på http://www.mfd.se/kommunuppfoljning/   

 

§ 16 Återkoppling från Synskadades riksförbund Ringsjöbygdens 

vandring 

Snezana Milivojevic återkopplar från Synskadades riksförbund 

Ringsjöbygdens vandring den 6 oktober.  

 

Totalt deltog ca 40 personer varav hälften deltog med ögonbindel och övriga 

var ledsagare. Från Eslövs kommun deltog MoS. Snezana ska påminna om 

http://www.mfd.se/kommunuppfoljning/
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att lämna in utvärdering och ska återkoppla resultaten från denna när den är 

sammanställd.  

 

§ 17 Övrigt 

Grävning för fiber leder till hinder i den fysiska miljön som tar relativt lång 

tid att återställa. Förklaringen är att det är olika aktörer som gräver, lägger 

fiber respektive återställer marken.  

 

Rådet informeras om att Eslövs kommun har bytt system för telefoni och att 

man nu möts av ett tonvalssystem. Syftet är att kunna erbjuda bättre och mer 

kvalificerad hjälp från kontaktcenter. Den som inte gör något val får prata 

med telefonist.  

 

Höstens trygghetsvandring äger rum den 2 november kl. 17 – ca 20 med 

utgångspunkt från Gasverket. Målgruppen är unga och funktionshinderrådet 

uppmanas att sprida informationen till unga eslövsbor med funktionshinder 

som gärna får delta.  

 

 

 

 

 


