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Minnesanteckningar funktionshinderrådet 

När: tisdag 15 februari 2018, kl 13.00-14.00. 

Var: Emanuel Möller, Stadshuset 

Närvarande: Henrik Wöhlecke, Karin Larsson, Irene Ekdala, Ingalill 

Wennborg, Sylvia Hansson, Snezana Milivojevic, Stig-Åke Grönvall, Inger 

Isaksson, Esther Looren De Jong, Helen Nordin, Helena Nilsson. 

 

Ordförande: Henrik Wöhlecke 

 

Sekreterare: Helena Nilsson, Kommunledningskontoret (Klk) 

 

§1 Återkoppling förra rådet (2017-11-21) 

Henrik Wöhlecke, återkoppling kring tillgänglighet till vallokaler, 

informerade att det finns en vallag som reglerar det som gäller vid ett val, 

allt från vallokaler till valbås. Kommunens förberedelser inför valet är igång 

och att kommunens valnämnd träder i funktion. Det kommer att komma mer 

information.  

Vi lägger minnesanteckningarna till handlingarna.  

 

§2 Helen Nordin och Esther Looren De Jong, Miljö och 

Samhällsbyggnad, berättar om processen kring ombyggnad av Stora 

torg.  

Ombyggnad av Stora torg är en stor process där tillgängligheten är en viktig 

del. För att göra så många entréer som möjlighet tillgängliga måste marken 

höjas. De träd som idag står på torget som skall bevaras klarar en 

markhöjning. Kommunens ansvar är markarbetet medan själva entrén på 

fastigheten och invändig lokal är fastighetsägarens ansvar. Kommunen 

kommer att ha möten med fastighetsägarna där bland annat tillgänglighet 

kommer att lyftas men invändiga tillgänglighetsåtgärder är fastighetsägarnas 

ansvar. Stenssonhuset är ett exempel där kommunen och fastighetsägaren 
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har anpassat tillgängligheten både utvändigt och invändigt. En 

byggnadsantikvarie ingår också i projektet ombyggnad Stora torg. 

 

Flertalet entréer som ligger runt Stora torg idag kommer troligen efter 

markhöjningen vara tillgängliga. Vissa invändiga anpassningar bör göras i 

några lokaler men det är fastighetsägarens ansvar.  

 

Esther Looren De Jong, bygglovshandläggare på Miljö och 

Samhällsbyggnad, har gått tillgänglighetsutbildning och är den 

bygglovshandläggare som handlägger frågor som rör tillgänglighet. Esther 

informerade om att hon har haft 4-5 hin-ärenden (Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i 

lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser) som rör Stora 

torg. När hon har haft kontakt med berörda handlare och efter information 

har det oftast inte varit några problem med åtgärder.  

 

Henrik informerade att Sparbanksstiftelsen Finn donerar fem miljoner till 

utsmyckning av Stora torg. 

 

§3 Övrigt 

 Fråga: Eslövs station har brister i tillgänglighet. Finns det något att 

göra? Esther informerade att stationen rör flera aktörer. Hon söker 

Trafikverket för att få svar när Eslövs station är aktuell för att bli en 

Station för alla (Trafikverkets tillgänglighetsprojekts projekt, läs mer 

på www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Stationer-for-

alla-/). Esther har också varit i kontakt med BA-Bygg som äger 

stationshuset och pratat tillgänglighet med dem. BA-Bygg gör sitt 

bästa och hissen fungerar enligt uppgift för närvarande men man är 

begränsad av att stationen är ett statligt byggnadsminne.  

 Fråga: Vad händer med handikappshissen på hörnhuset vid 

Köpmansgatan och Östergatan? Det är/har varit en restaurang i 

huset.  

 Synpunkt: Det finns flera FN-konventioner varav en är konvention 

för människor med funktionsnedsättning. Den borde finnas med i 

översiktsplanen Eslöv 2035 som nu är ute på utställning.  

 Tips inför valet är att politiker tänker på att ”Prata så att alla förstår”, 

använda ett begripligt och enkelt språk som gör det lättare att förstå 

vad som sägs.  

 Fråga: Lekplatsen vid Trollsjön, är vissa lekredskap 

avstängda/avspärrade? Önskemål om återkoppling vid nästa möte.  


