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Minnesanteckningar funktionshinderrådet 

När: torsdag 15 november 2018, kl 13.00-14.00. 

Var: Albert Sahlin, Stadshuset 

Närvarande: Johan Andersson, Catharina Malmborg, Tony Hansson,  

Ingemo Hellgren, Inger Isaksson, Irene Ekdala, Snezana Milivojevic, Göte 

Roth, Ingalill Wennborg, Henrik Jensen Pässler, Magnus Månsson, Louise 

Kemna, Sandra Nylander, Susanne Abramsson 

 

Ordförande: Johan Andersson 

 

Sekreterare: Susanne Abramsson, Kommunledningskontoret (Klk) 

 

§7 Genomgång föregående protokoll 

 

§8 Webbdirektiv gällande tillgänglighet – Henrik Jensen Pässler 

 

Eslövs kommun har sedan i våras ny webbsida.  

 

Alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla 

användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Ett nytt EU-

direktiv har tagits fram vars namn är EU-direktivet (2016/2102) om 

tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila 

applikationer i EU:s officiella tidning. I Sverige genomförs direktivet 

genom att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service börjar gälla 

den 1 januari 2019.  

 

Diskussion kring hur kommunens webbsida kan bli bättre för olika former 

av funktionshinder.  

 

2018-11-15 

Susanne Abramsson  

0413-620 46 

Susanne. Abramsson@eslov.se  

Ledamöter och ersättare 

Funktionshinderrådet 

Eslövs kommun 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC
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Önskemål från en av deltagarna om att en broschyr eller liknande skapas 

som beskriver hur kommunens hemsida kan användas så att fler kan ta del 

av den information som finns. Henrik återkommer om detta. 

 

Henrik efterfrågar en referensgrupp med både yngre och äldre deltagare med 

olika former av funktionshinder som kan testa kommunens webbsida. Syftet 

är att kommunens hemsida ska bli mer tillgänglig för alla. På mötet beslutas 

att deltagarna tar med sig frågan till sina föreningar och att en referensgrupp 

ska bildas. 

 

Kontakt: kommunikationsavdelningen@eslov.se 

 

 

 

 

§9 Arbetsförmedlingens uppdrag gällande personer med 

funktionsnedsättning– Louise Kemna och Sandra Nylander     

 

 
Arbetsförmedlingens samverkan med Försäkringskassan gällande personer 

med funktionsnedsättning: 

- Individen kan aktiveras till Arbetsförmedlingen på tre sätt via 

Försäkringskassan som skickar en kallelse till möte, läkarens 

önskemål eller att individen själv tar kontakt. 

- Individ har möjlighet att via blankett ansöka om samordning i 

rehabiliteringen 

mailto:kommunikationsavdelningen@eslov.se
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- Aktivitetsersättning i åldrarna 20-30 år. Möjlighet att testa sin 

arbetsförmåga – Försäkringskassa 

- Läkarens underlag som kan förlängas 1-3 år 

- Nedsatt arbetsförmåga ca 1 år att uppnå och klargöra arbetsförmågan 

– individanpassat 

 

Kriminalvården 

- Aktiveras genom att Arbetsförmedlingens handläggare är på 

anstalterna och har samtal för att hitta lösningar på hur individen kan 

gå vidare efter fängelsetiden. 

 

Skolsamverkan 

- Om en elev har uttalat en önskan eller om handledaren på skolan 

efterfrågar det så kallas eleven under sista höstterminen på 

gymnasiet till möte med skolans yrkesvägledare och handläggare på 

Arbetsförmedlingen för att diskutera framtidsplaner och för att hitta 

lösningar 

- SIUS Särskilt introduktionsstöd som innebär att en handläggare 

följer med till arbetsplatsen under längre tid för att hjälpa individen 

in i arbetsuppgifter med mera. Målet är att finna, få och behålla utan 

extra stöd. 

 

Rehabilitering 

- Aktiveras via nätet eller kundservice där funktionshindren beskrivs 

eller tidigare varit registrerad och kommer tillbaka 

 

På Arbetsförmedlingen finns ett specialistteam där arbetsterapeut, 

socialkonsulent och arbetspsykolog ingår som är behjälpliga när en 

handläggare utreder en individ och behöver fler perspektiv samt hitta nya 

lösningar. 

 

Lönebidrag 

1. Lönebidrag för utveckling i anställning. 1-2 år på en ny arbetsplats 

2. Lönebidrag, omprövning 1-2 år av färdigutredd utvecklingsanställning 

3. Lönebidrag för trygghet i anställning, fastställer bidrag 4 år utan 

omprövning. Oförändrade anpassningar och bidrag upp till 4 år. 

 

Arbetsträning under 6 månader som kan användas för att få en 

yrkesorientering och om individen har nedsättning och det går att anpassa.  
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Arbetsförmedlingen erbjuder både individuell och gruppvägledning till 

arbete utifrån ens förutsättningar 

 

Arbetsförmedlingen rekommenderar att ansöka hos kommunen om att få en 

god man eller ett personligt ombud om individen har en psykisk diagnos 

 

 

§10 Övrigt 

 

En av deltagarna tackar Lotta på Kultur och fritid som såg till att en film på 

biografen syntolkades och det var 17 personer som deltog. Det var mycket 

uppskattat och de hoppas på fler tillfällen. 

 

 

En deltagare berättar om att busslinje 1 till Flygstaden stannar vid 

busshållplatsen på höger sida där alla passagerare måste gå av 

trots att det finns en busshållplats på vänster sida som bussen 

direkt därefter kör till. Det innebär att passagerarna måste gå över 

den stora vägen där det inte finns övergångsställe för att komma 

på ”rätt sida”. Önskemål om att kunna sitta kvar tills bussen 

stannar på vänster sida framförs. Detta kommer tas upp i vid 

arbetsgruppen för trafik och framkomlighets nästa möte där 

Eslövs kommun, Transdev (bussföretag) och Skånetrafiken ingår. 

 

Information om Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en konferens 

om funktionshinder i Skåne den 10 december kl. 9-15.45 på 

Malmö Live. Målgruppen är politiker och tjänstepersoner från 

Skånes regioner och Region Skåne samt representanter från 

funktionshinderorganisationerna. Konferensen syftar till att bygga 

relationer och ge kunskap som kan utgöra en grund för det 

framtida samarbetet inom Skåne vad avser funktionshinderfrågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 


