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Minnesanteckningar funktionshinderråd 

När: torsdag 24 november 2016, kl. 13-14.00 

Var: Stadshuset Sahlin-Möller 

Närvarande: Johan Andersson, Henrik Wöhlecke, Tony Hansson, Therese 

Nilsson, Ingemo Hellgren, Ingalill Wennborg, Inger Isaksson, Irene Strand, 

Stig-Åke Grönwall, Sylvia Hansson, Snezana Milivojevic, Håkan Nilsson, 

Sara Svensson, Åsa Simonsson  

 

Sekreterare Sara Svensson    

 

Ordförande Johan Andersson   

  

§ 17 Återkoppling från förra rådet 

 

Rådet hälsas välkomna och Håkan Nilsson, entreprenadledare, är med på 

dagens möte som representant för Miljö- och samhällsbyggnad.  

 

Tony Hansson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, återkopplar kring 

frågeställningen om individuell plan som ställdes vid mötet den 17 maj. 

Eslövs kommun har möjlighet att kalla till samordning kring individuell 

plan. Alla aktörer runt individen kan kalla till samordnad individuell 

planering; exempelvis LSS-handläggare, läkare, boendesamordnare, 

försäkringskassan. Möjligheten används sällan inom LSS. 

Funktionshinderorganisationerna påpekar att det är en rättighet som inte 

tillgodoses i praktiken.  

 

Vid mötet den 20 oktober ställdes en fråga kring hur busshållplatserna vid 

Karidal skulle bli efter ombyggnad. Frågan är angelägen ur ett 

tillgänlighetsperspektiv. Svaret är att busshållplatserna nu blir placerade i 

anslutning till ett övergångsställe.  

 

2016-10-20 

Sara Svensson 

0413-62562 

sara.svensson@eslov.se 
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§ 18 Genomgång av enkätsvar 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.  

 

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

 

Rådet går igenom Eslövs kommuns svar på samtliga frågor inom område 

fysisk tillgänglighet. Vid många frågor framkommer avsaknad av rutiner för 

arbetet, exempelvis saknas mätbara mål och handlingsplan för att öka den 

fysiska tillgängligheten. Det framkommer också att det går att förbättra 

samordningen kring hur kommunen som helhet arbetar med frågorna. Idag 

har varje förvaltning/avdelning främst kunskap om sitt eget arbete. I vissa 

fall blir enkätsvaren därför missvisande.   

 

Kommunens representanter vid mötet tar med sig att rutinerna för att svara 

på den här typen av breda, kommunövergripande enkäter behöver ses över 

så att svaren ger en rättvis och heltäckande bild. Även synpunktshanteringen 

kan och bör förbättras så att det är lätt att komma in med synpunkter som rör 

tillgänglighet i kommunen och få återkoppling på hur de tas om hand.  

 

Miljö- och samhällsbyggnad ska, enligt överenskommelse vid mötet den 20 

oktober, återkomma i frågan om hur tillgänglighetsfrågorna hanteras inom 

förvaltningens ansvarsområden då det inte längre finns en särskild tjänst 

som tillgänglighetsrådgivare.  

 

I många av Eslövs kommuns pågående utvecklingsprocesser är 

tillgänglighet ett viktigt perspektiv som ska genomsyra arbetet. Som 

exempel nämns Centrumutvecklingsplanen.  

 

Funktionshinderorganisationerna har förslag på att under 2017 ha en 

temadag i Rådet för hälsa och trygghet kring fysisk tillgänglighet då man 

upplever att frågorna idag begränsas till diskussioner i funktionshinderrådet.  

Förslaget från förra mötet om att använda ett av funktionshinderrådets sex 

möten under 2017 till en tillgänglighetspromenad tillstyrks av 

http://www.mfd.se/kommunuppfoljning/
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funktionshinderrådet och representanter från Eslövs kommun. Detta lyfts in 

i planeringen för kommande år.  

 

Andra förslag som framkommer är att inrätta ett tillgänlighetspris i likhet 

med många andra kommuner.  

 

Eslövs kommun föreslås också att betona frågorna om tillgänglighet vid 

kontakter med privata fastighetsägare i kommunen.  

 

§ 19 Övriga frågor 

Tillfällig avstängning vid Eslövs station ställer till det för personer med 

funktionsnedsättning och information borde gått ut tydligare i förväg. 

Tidigare har frågan om SMS-avisering vid förändringar i den fysiska miljön 

varit uppe för diskussion och Kommunledningskontoret och Miljö och 

samhällsbyggnad får ta reda på till nästa möte var den processen har tagit 

vägen. 

 


