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Minnesanteckningar funktionshinderråd 

När: tisdag 16 maj 2017, kl. 11-14.00 

Var: Stadshuset  

Närvarande: Johan Andersson, Tony Hansson, Bengt Andersson, Erika 

Hjelm, Therese Dajcman, Helén Nordin, Ingemo Hellgren, Ingalill 

Wennborg, Sylvia Hansson, Irene Ekdala, Inger Isaksson, Stig-Åke 

Grönwall, Arne Westergren, Snezana Milivojevic 

 

Ordförande Johan Andersson   

 

Sekreterare Erika Hjelm, Kommunledningskontoret (Klk) och Helén 

Nordin, Miljö och Samhällsbyggnad (MoS) 

  

§ 8 Återkoppling förra rådet 

Vi lägger tidigare protokoll till handlingarna.  

 

§ 9 Tillgänglighetsvandring 

Funktionshinderrådet delade upp sig i två grupper som under en vandring i 

centrum gjorde iakttagelser av bristande tillgängliget. Nedan följer en 

sammanställning av de iakttagelser som gjordes. Exempelbilder som 

hänvisas till i texten finns i bilaga 1. Sammanställningen följs av en 

ansvarsfördelnings- och åtgärdslista, se bilaga 2.  

 

Klk och MoS går samma runda den 13 oktober och noterar vilka åtgärder 

som gjorts för att förbättra tillgängligheten. Tjänstepersoner rapporterar 

sedan till funktionshinderrådet den 17 oktober.  

    

Butiker, caféer och restauranger  

 

- Tillgänglighet till butiker, caféer och restauranger behöver ses över i 

samarbete med fastighetsägare 

2017-06-09 

Erika Hjelm  

0413-62697 

erika.hjelm@eslov.se 

      

      

      

 



 2(5) 

 

Gator och gångstråk  

 

- Avfasningar av kantsten saknas på många platser vilket gör det svårt 

att korsa gator med rullstol: exempel Kanalgatan, Södergatan, 

Västergatan, Västerlånggatan (bilder 1-4). Kantsten är för hög även 

vid vissa övergångsställen 

- Trottoaren förbi Kanalgatan 32 lutor och det saknas plattor 

 

- Växter hänger över gångbana på Västerlånggatan (bild 5) 

 

- Cyklar står parkerade på trottoarer och längs med husväggar, t.ex. på 

Norregatan (bild 6), det behövs fler strategiskt placerade cykelställ 

  

- Olämpligt placerade stolpar gör trottoaren otillgänglig och utgör 

hinder för funktionshindrade, t.ex. på Västerlånggatan (bild 7) 

  

- Vid Kvarngatan-Östergatan finns en stump från stolpe som sticker 

upp ur marken 

 

- Brunnar utgör ett hinder och en fallrisk då de är nedsänkta på 

flertalet ställen, alternativt finns sättningar som gör att kanten på 

brunnar sticker upp, t.ex. brunn utanför Elon på Kanalgatan. Se bild 

8 för exempel från Västerlånggatan  

 

- Det finns otydligheter kring vad som är gång- eller cykel- väg. Se 

exempel från Västergatan/Västerlånggatan (bild 9)  

 

- Otydligt utformade ledstråk på flera ställen (bild 10).  

  

- Ledstråk fattas på många ställen där gatan svänger  

 

 

Trottoarpratare, vepor och varuexponering 

- Trottoarpratare, till exempel på Södergatan (bild 11), upplevs som 

hinder. Tillstånd för trottoarpratare skall ansökas hos polisen. Det är 
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polisen som har tillsynsansvaret. Alla anordningar som ställs upp 

intill fasad skall enligt reglerna ha en sockel/sarg på 10 cm, som kan 

avläsas med käpp. Kullerstensytan i detta fall är ingen 

möbleringszon. Trottoarpratare får inte ställas närmare en gata än 0,5 

m, i det fall det finns en möbleringszon 

 

 Flaggor 

- Fasadflaggor hänger för långt ner (bild 12, 13 och 14), dessa ska 

placeras med flaggans underkant minst 2,5 m över marken. 

Bygglovsavdelningen är tillsynsmyndighet 

 

Trafiksignal Västergatan/Norregatan 

- Trafiksignalen slår om för fort, det är svårt att hinna över vilket 

skapar osäkerhet. Ljudet från signalen är ur funktion på de flesta 

stolparna och hörs knappt på återstående (bild 15) 

 

Entréer 

- Entréer till verksamheter är inkonsekvent tillgänglighetsanpassade 

  

- Marken lutar upp till entrén vid Newline Hair (korsning Kanalgatan-

Västergatan) och det saknas dörröppnare 

 

- Se även exempel från Västergatan/Norregatan (bild 16 och 17) samt 

Västra Långgatan, Timmermannen 16 (bild 18) 

 

Bygg- och vägarbeten  

 

- Skyltningen bister ofta vid bygg- och vägarbeten. Diskussion förs 

kring hur information om bygg- och vägarbete kan nå ut till 

funktionshindrade för att möjliggöra val av alternativ väg. Johan 

informerar om att planerade och pågående vägarbeten läggs ut på 

kommunens samt Skånskans hemsida, dock nås inte synskadade av 

denna information  
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Stadshuset 

 

- Dörröppnaren vid entrén funkar inte efter kl. 16.30 

 

- Det finns inga markeringar för synskadade framför stadshuset vilket 

för det svårt för synskadade att orientera sig  

 

Stadsparken 

 

- Sittmöjligheter utmed gångstråk saknas  

 

- Lekplatsen är inte tillgänglig, det ligger i långtidsbudgeten att 

åtgärda 

 

Stationen 

 

- Det är ett glapp från ledstråket till ledsagningsplatsen 

 

- Ledstråket går inte ända fram till spåret 

 

- Svårt för synskadade att hitta fram till boxen som läser upp 

tidtabellen  

 

- Ledstråk över Storgatan till stationens entré följer inte en rak linje 

till dörren 

 

- Papperskorg står dumt till vid trappräcket vid entrén   

 

- Flertalet trafikanvisningsskyltar placerade mitt i gångvägen utanför 

stationen 

 

 

§ 7 Återsamling i stadshuset och genomgång av övriga frågor 

 

- Dialog förs kring lättavhjälpta hinder och vilka som har tillstånd 

respektive ej har tillstånd för dessa. Therese för frågan vidare till 

Miljö och Samhällsbyggnad 
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- Inger ger förslag på att inrätta någon form av tillgänglighetspris för 

företagare som främjar tillgängligheten 

 

- Erika informerar om förslag till nya nationella mål för 

funktionshinderspolitiken  


