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Ordförande Johan Andersson   

 

Sekreterare Sara Svensson    

 

  

§ 1 Återkoppling från förra rådet (20161124) 

Frågan om samordning av tillgänglighetsfrågor i allmänhet och fysisk 

tillgänglighet i synnerhet är i hög grad aktuell. Miljö- och samhällsbyggnad 

ser just nu över ansvarsfördelningen mellan avdelningarna på förvaltningen. 

De kommer att återkoppla till funktionshinderrådet när uppdelningen är 

klar. Kommunledningskontoret ser också över hur de arbetar med frågan.  

 

Tillfällig avstängning vid Eslövs station ställer till det för personer med 

funktionsnedsättning och information borde gått ut tydligare i förväg tex. 

via SMS. Miljö- och samhällsbyggnad svarar att kommunen behöver agera 

snabbt vid risk för olycka och avspärrningen var första åtgärd. I detta fall 

gällde det ett arbete som VA Syd är ansvariga för. Men information om vad 

som händer borde gått ut då det blev ett långvarigt problem. Information ges 

i dag via olika kanaler (Facebook, hemsida och Skånskan).  

 

Arbete och försörjnings lokal vid stationen har fått förbättrad tillgänglighet.  

Prioriteringar för beskärningsåtgärder gås igenom och påbörjas under 

vintern.  

2016-10-20 

Sara Svensson 

0413-62562 

sara.svensson@eslov.se 
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§ 2 Genomgång av enkätsvar från Myndigheten för delaktighet, 

område Kultur respektive Idrott 

 

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/   

 

Presentation av representanter från Kultur och Fritid: Stefan Persson 

(förvaltningschef), Johan Plambeck (utvecklingschef), Lotta Pettersson 

(kulturutvecklare), Kjell Olsson (fritidsutvecklare).  

 

För området kultur ligger Eslövs resultat på 46% av maxpoäng (8% för 

2015). För området Idrott ligger Eslövs resultat på 77% av maxpoäng (54 % 

2015). Förvaltningen har mätbara mål för att öka tillgängligheten som är 

förankrade i kommunfullmäktige. FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar används i arbetet med att öka 

tillgängligheten och delaktigheten till kultur och idrott för personer med 

funktionsnedsättning. Kultur och fritid har som mål att jobba för 

tillgänglighet för alla och motverka diskriminering i enlighet med 

diskrimineringslagen. Målen för Kultur och Fritid och för andra 

förvaltningar finns tillgängliga i bokslutshandlingar men kan vara svåra att 

hitta via hemsidan.  

 

För bidrag till kultur- respektive idrottsföreningar så ställs krav på att alla 

ska vara välkomna till aktiviteter som genomförs med hjälp av bidraget. 

Däremot finns inga särskilda instruktioner kring tillgänglighet och 

funktionsvariationer. Riktlinjer för bidrag till studieförbunden ska ses över 

inom kort och ambitionen är att få in inkludering av personer med särskilda 

behov på ett tydligt sätt.  

 

Kommunen har i flera fall de senaste åren delat ut medel utöver ordinarie 

bidragsgivning till föreningar för att öka tillgängligheten och delaktigheten 

för personer med funktionsnedsättning (tex. Friidrottsklubben och 

lovverksamhet). Detta bidrag kan dock användas ytterligare som en morot 

för att göra särskilda insatser för att öka tillgängligheten.  

http://www.mfd.se/kommunuppfoljning/
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Kompetenshöjande insatser har gjorts för ett par år sedan kring 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, framför allt riktade till 

tjänstepersoner. Oklart om några politiker deltog. Förvaltningen ställer sig 

positiv till att den kunskap som finns hos funktionshinderorganisationerna i 

Eslöv kan användas ännu bättre för kompetenshöjande insatser. Dessa typer 

av insatser behöver upprepas regelbundet för att ta del av ny kunskap och 

hålla frågan aktuell. När det gäller ledare inom föreningslivet så är det en 

utmaning att få alla som behöver att avsätta tid att gå utbildningar som de 

skulle ha nytta av för att öka tillgängligheten i sina verksamheter. Här finns 

mer att göra.  

 

Informationen på kommunens webplats om tillgänglighet vid 

idrottsaktiviteter är ett samarbete mellan Eslöv, Höör och Hörby. Eslöv 

ansvarar för att hålla sidan uppdaterad och det fungerar väl. En ny digital 

evenemangskalender är på gång som kan förbättra informationen om 

tillgänglighet även för kulturaktiviteter.  

 

När vi pratar om kulturföreningar och studieförbund så kan vi påverka vilka 

berättelser som kommer ut, vilka röster som får höras. Kultur- och 

fritidsguiden har olika tema för varje nummer. Ett förslag är att ha tema 

kring tillgänglighet och lyfta fram eldsjälar i föreningslivet som är eller 

arbetar för personer med funktionsvariationer.  

  

Samverkan kring att tillgänglighetsanpassa lokaler och fastigheter som 

används för kultur- och idrottsändamål sker efter behov. Inventering av 

kommunens olika anläggningar genomfördes under perioden 2011-2014 och 

brister har åtgärdats. Den fysiska tillgängligheten bedöms vara god men den 

verksamhetsmässiga tillgängligheten kan göras ännu bättre. Kulturskolan 

 

Samverkan kring tillgänglighet med andra delar av kommunens/regionens 

ansvarsområden kan förbättras. (tex. Kollektivtrafik, färdtjänst, socialtjänst, 

utbildning).  

 

Medborgarundersökningar med ett urval av kommuninvånare genomförs 

regelbundet för att följa upp medborgarnas önskemål och behov av kultur- 

och fritidsaktiviteter. I dessa enkäter är det mycket få som anger att de inte 

kan delta pga att de aktiviteter som erbjuds inte är tillgängliga.  

 

Funktionshinderrådet ses som ett forum för samråd kring olika aspekter på 

tillgänglighetsfrågor och kan användas ännu mer än idag.  
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§3 Sammanfattning - detta tar vi med oss från mötet  

- Vikten av ständig kunskapspåfyllnad genom fortbildningsinsatser till 

föreningsledare. En uppgift för oss att utveckla 

- Vi kan växla upp ytterligare när det gäller användningen av de 

riktade bidragen för verksamhetsutveckling för underrepresenterade 

grupper.  

- Vi bör fundera på möjligheten att använda någon typ av symbol för 

att visa att arrangemang är tillgängliga.  

- Kultur- och fritidsguiden skulle kunna ha tillgänglighet och 

funktionalitet som tema för något kommande nummer. Det är ett bra 

sätt att synliggöra utbudet och engagemanget bland personer med 

funktionsvariationer i föreningslivet.  

- Förvaltningarna bör fundera över möjligheten att införa och utbilda 

tillgänglighetsstrateger på samma sätt som flera förvaltningar idag 

har barnrättsstrateger.  

 

§ 4 Övriga frågor 

Nästa funktionshinderråd är den 23 mars och har temat utbildning.  


