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Minnesanteckningar funktionshinderrådet 

När: torsdag 5 april 2018, kl 13.00-14.00. 

Var: Albert Sahlin, Stadshuset 

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

Larsson, Irene Ekdala, Ingalill Wennborg, Ingemo Hellgren, Sylvia 

Hansson, Snezana Milivojevic, Stig-Åke Grönvall, Inger Isaksson, Johnny 

Roj, Esther Looren De Jong, Erika Hjelm  

 

Ordförande: Johan Andersson 

 

Sekreterare: Erika Hjelm, Kommunledningskontoret (Klk) 

 

§1 Återkoppling förra rådet- Esther svarar 

 

Fråga: Eslövs station har brister i tillgänglighet, finns det något att göra?  

Svar: En bygglovsansökan om ny hiss har kommit in.  

 

Fråga: Vad händer med handikappshissen på hörnhuset vid Köpmansgatan 

och Östergatan?  

Svar: Esther och en kollega ska åka dit och undersöka saken.  

 

Synpunkt: FN-konventioner om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning borde finnas med i översiktsplanen Eslöv 2035 som nu 

är ute på utställning. 

Svar: Den står listad under styrdokument, perspektivet kan utvecklas i 

texten. Minna Hatti som ansvarar för ÖPn är informerad.  

 

Fråga: På lekplatsen vid Trollsjön är vissa lekredskap 

avstängda/avspärrade? Önskemål om återkoppling på detta.  

Svar: De redskap som har varit avstängda ska öppna så snabbt det går. Det 

kommer fortsatt behövas en app/nyckel för tillgång till vissa redskap.  

2018-04-05 

Erika Hjelm  

0413-626 97 

erika.hjelm@eslov.se  

Ledamöter och ersättare 

Funktionshinderrådet 

Eslövs kommun 

 



 2(2) 

 

§2 Utvärdering funktionshinder och diskussion om vägen framåt  

 

- Det är bra att gå Tillgänglighetsvandring en gång om året 

- Bra med förmöten där rådets representanter diskuterar vad vi vill ta 

upp 

- Knyt an mer till konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning   

- Bjud in kommunikationsavdelningen att informera om kommunens 

nya hemsida  

- Minnesanteckningar från funktionshinderrådet ska läggas upp på 

hemsidan 

- Bra att funktionshinderrådet är med på Rådet för Hälsa och Trygghet 

 

 

§3 Övrigt 

 

- Några mindre justeringar av entrén till stadshuset ska göras för att 

den ska bli helt tillgänglig 

- Johnny Roj påpekar att entreprenören som kommunen anlitar kör 

över glasflaskor och aluminiumburkar som går sönder och utgör en 

fara 

 

  


