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Minnesanteckningar funktionshinderråd 

När: torsdag 23 mars 2017, kl. 13-14.00 

Var: Stadshuset Lorentz Edelberg 

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

Hellgren, Inger Isaksson, Stig-Åke Grönwall, Arne Westergren, Göthe Roth, 

Snezana Milivojevic, Sara Svensson, Lena Planken 

 

Ordförande Johan Andersson   

 

Sekreterare Sara Svensson    

 

  

§ 5 Återkoppling förra rådet 

Vi lägger tidigare protokoll till handlingarna.  

 

§ 6 Enkäten från myndigheten för delaktighet 

 

Inger berättar ur ett historiskt perspektiv hur barn med funktionsnedsättning 

fått tillgång till rättigheter mycket senare än andra barn. Ett exempel är att 

barn med utvecklingsstörning fick skolplikt i Sverige först 1968. 

 

Enkäten från myndigheten för delaktighet. Område utbildning.  

Vi går igenom enkäten tillsammans med Lena Planken, chef för 

grundskolan på förvaltningen Barn och Utbildning. I enkätens område 

Utbildning har Eslövs kommun minskat från 76% av maxpoäng 2015 till 

46% av maxpoäng 2016. Lena förklarar försämringen med att det till stor 

del handlar om tolkning av frågorna då enkäten besvarats av olika personer 

de aktuella åren.  

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

används i arbetet med att öka tillgänglighet och delaktighet i kommunens 
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grundskoleverksamheter. Framför allt i politiskt antagna styrdokument, i 

mål och i planer. Två av kommunens grundskolor hänvisar till konventionen 

i sina likabehandlingsplaner (enligt Inger Isaksson): Källebergsskolan och 

Ekenässkolan. Barn i behov av särskilt stöd lyfts fram i grundskolans 

styrdokument. I grundsärskolans likabehandlingsplan lyfts 

funktionshinderperspektivet fram mer detaljerat. 

 

Grundskolan arbetar i sitt systematiska kvalitetsarbete med verktyget RAN 

– resultat, analys och nya åtgärder. Varje rektor följer upp fyra gånger per år 

utifrån vissa områden varav ett handlar om elever i behov av särskilt stöd/ 

extra anpassning.  

 

Åtgärder för extra anpassning i klassrummet görs hela tiden. Det kan handla 

om fysiska åtgärder men också särskilt stöd i form av specialpedagog eller 

logoped. Skolan ansöker om tilläggsbelopp för att kunna göra de 

anpassningar som behövs. Elevhälsan arbetar främjande och förebyggande 

hela tiden. Digitala hjälpmedel har bidragit mycket till inkludering av barn 

med funktionsnedsättningar och stöd utifrån barnets behov. Alla elever i 

årskurs fyra till nio har egna ipads och lågstadiet har tillgång till fem till tio 

stycken per klass. 

 

Skolskjutsen för de elever som åker taxi sköts idag i egen regi av Eslövs 

kommun och samtliga på mötet bedömer att det fungerar mycket väl nu. 

Rätt till skolskjuts till andra grundskoleverksamheter än den närmaste för 

elever med funktionsnedsättning prövas vid en individuell bedömning.   

 

Skolan i Eslövs kommun står inför stora omställningar när det gäller 

lokalförsörjning, både renoveringar och nybyggnation är planerade. Krav på 

tillgänglighet ställs alltid vid upphandling och förutsättningarna för lokaler 

med hög tillgänglighet är bättre vid nyproduktion och stora renoveringar. I 

dagsläget är alla grundskolor utom Östra strö fysiskt tillgängliga.  

 

Kompetensutveckling för skolans personal har fokuserat mycket på 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Samtlig personal fick 

kompetensutveckling den 7 mars 2017.  Temadagar har också genomförts. 

 

Funktionshinderrådet påpekar att det också behövs komptenshöjning och 

satsningar på de andra grupperna som inte har NPF samt 

kompetensutveckling för politiker. Kompetensutvecklingsfrågorna på 

övergripande nivå är viktiga att lyfta centralt i kommunen.  
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Funktionshinderorganisationerna vill bli konsulterade och kontaktade i 

frågor som rör funktionsnedsättning. Ofta handlar det idag om att 

organisationerna får ta initiativ till kontakt med förvaltningarna.  

 

Detta tar vi med oss från dagens samtal 

 Samverkan mellan aktörer (som föreningar och förvaltningar) kan 

utvecklas mer.  

 Vi behöver titta igenom när och hur och vilka som får utbildning och 

komptetensutveckling i frågor som rör funktionsnedsättningar.  

 Funktionshinderperspektivet ska alltid finnas med i både planer och 

genomförande.  

 

§ 7 Övriga frågor 

 

Skånetrafiken har kallat till möte den 11 maj i Hässleholm. Arne och 

Snezana är representanter från Funktionshinderrådet i Eslöv. 

Arne har fått ta del av statistik från Skånetrafikens serviceresor. Fortfarande 

är tomma körningar ett stort problem som ska försöka förändras. Nya 

trafikföretag har upphandlats och de som reser med färdtjänst möter nya 

förare.   

 

Snezana uppmärksammade Eslövs kommun i februari på mycket olämplig 

snöskottning vid ledsagarplatsen utanför stationen som blev helt oanvändbar 

på grund av en snöhög framför platsen. Eslövs kommun har meddelat 

entreprenören att det inte kan fungera på detta sätt framöver.  

 

Nästa funktionshinderråd tisdagen den 16 maj börjar kl. 11. Vi samlas i 

Stadshusets entré och kommer gemensamt att genomföra en 

tillgänglighetsvandring. Inbjudna är förutom funktionshinderrådets 

representanter politiker och tjänstepersoner från Kommunledningskontoret 

och Miljö och Samhällsbyggnad. Representanterna i rådet uppmanas att 

skicka in förslag på platser att besöka under vandringen till 

erika.hjelm@eslov.se  

 

Gemensam lunch ingår före Rådet för hälsa och trygghet. 333 
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