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Minnesanteckningar funktionshinderråd 

När: tisdag 21 november 2017, kl. 13-14.00  

Var: Lorentz Edelberg, Stadshuset  

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

Nielsen, Erika Hjelm, Victoria Ohlzon, Ingalill Wennborg, Ingemo 

Hellgren, Sylvia Hansson, Irene Ekdala, Inger Isaksson, Stig-Åke Grönvall, 

Snezana Milivojevic 

 

Ordförande Johan Andersson   

 

Sekreterare Erika Hjelm, Kommunledningskontoret (Klk) 

  

§ 17 Återkoppling förra rådet 

Vi lägger tidigare protokoll till handlingarna.  

 

§ 18 Christian Nielsen, Bygglovschef, återkopplar till rådet hur 

uppdelningen av tillgänglighetsfrågor ser ut inom Miljö och 

Samhällsbyggnad 

Christian berättar att Miljö och Samhällsbyggnad (MoS) använder sig av 

arbetssättet ”En väg in” vilket betyder att medborgaren kontaktar MoS som 

sedan använder hela förvaltningens kompetens för att lösa frågan. Johnny 

Roy som tidigare var ansvarig för tillgänglighet vid bygglov har inte ersatts, 

istället kompetensutvecklas hela personalen. Helen Nordin 

(landskapsarkitekt på MoS) har stor kunskap och gedigen erfarenhet om 

tillgänglighet i den offentliga miljön.  

 

- Sedan 2016 har nio ärenden om enkelt avhjälpta hinder kommit in 

till MoS, Stadshuset är ett av de ärendena.  

- MoS har ansökt om pengar att göra en inventering av 

tillgängligheten i Eslöv men fick inte ansökan beviljad.  
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- MoS arbetar för närvarande inte med aktiv tillsyn men när de får in 

anmälningar så hanteras dessa. För att göra anmälan; använd appen 

Infracontrol, alternativt skriv ett brev och ta ett foto. 

- Personal på MoS ökade sin förståelse kring tillgänglighetsfrågor då 

de under en period hade en funktionshindrad person anställd.  

 

 

§ 19 Övriga frågor 

 

- Funktionshinderrådet påpekar vikten av tillgänglighet till vallokaler. 

Johan informerar om att valnämnder arbetar med detta.   

- Två representanter i funktionshinderrådet har varit i Kristianstad för 

att undersöka underlaget som används på stortorget. Det fanns en typ 

av sten som var väldigt hal och en annan (med svarta prickar) som 

var bra.   

- Påminnelse om snöskottning.  

- Fråga: Hur har lagändringen kring personlig assistans märkts av i 

Eslöv? Svar: kostnader flyttats från staten till kommunen.  

- Retorisk fråga: vad får mänskliga rättigheter kosta?  

- Frågan om bristen på lokaler för handikappsorganisationer lyfts. En 

gemensam lokal efterfrågas.  

 


