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Minnesanteckningar funktionshinderrådet 

När: torsdag 27 september 2018, kl 13.00-14.00. 

Var: Albert Sahlin, Stadshuset 

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

Linander, Ingalill Wennborg, Inger Isaksson, Irene Ekdala, Snezana 

Milivojevic, Stig-Åke Grönvall, Sylvia Hansson, Göte Roth, Esther Looren 

De Jong, Elna Hallin, Susanne Abramsson 

 

Ordförande: Johan Andersson 

 

Sekreterare: Susanne Abramsson, Kommunledningskontoret (Klk) 

 

§3 Genomgång föregående protokoll 

 

§4 Lagen om bostadsanpassning – Elna Hallin 

 

Bostadsanpassningsbidrag 

• Bidraget regleras av lag om bostadsanpassning (2018:222) 

• Ny lag sedan 1juli 2018 

• Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att ge personer med 

funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 

 

Fråga: Vilka åtgärder kan man söka bidrag för? 

Bidrag lämnas för att åtgärda de bostadens fasta funktioner som behövs för 

att klara de vanliga boende funktionerna; ta sig in /ut, förflytta sig inom 

bostaden, sköta personlig hygien, sova, umgås, komma ut på balkong/altan.  

Inga nya funktioner tillförs utan de funktioner som finns anpassas. 

 

Exempel på vanliga åtgärder; 

• Stödhandtag 

• Utjämning av trösklar 
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• Kilar/ramper 

• Iordningsställande av duschplats 

• Dörrautomatik 

• Trapphiss 

 

Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel. 

(tröskelramper, badkarsbräda). Om åtgärden behöver åtgärdas av annan 

orsak tex  

• byggnadsteknisk brist 

• eftersatt underhåll  

• brister i grundläggande bostadsfunktioner  

• det som vanligtvis tas med vid flytt 

 

Ansökan sker skriftligt via ansökningsblankett som kan hittas på nätet, eller 

via intygsskrivare eller via handläggare.  

Till ansökan ska intyg som stärker behovet bifogas. Sakkunnig kan vara 

arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, synpedagog. Ibland behövs 

läkarintyg som komplement. Sakkunnig ska i sitt intyg redogöra vilka 

hjälpmedel som prövats och varför det inte fungerar. Bidrag beviljas inte om 

behovet kan tillgodoses med hjälpmedel. Intygsskrivare gör alltid 

hembesök.   

 

För att kunna ansöka behöver fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens 

medge att åtgärden får utföras och ej kräva återställning vid flytt.  Om 

någon annan än sökande äger bostaden eller delar av den, måste denne eller 

dessa ge sitt medgivande. Om detta inte ges, kan bidrag inte beviljas.  

  

Bidraget betalas ut med en summa. Sökande är den som sluter avtal med 

entreprenör som utför anpassningen. Anpassningen är den enskildes. 

Man kan söka bidrag för reparationer som är tekniskt avancerad (trapphiss, 

dörrautomatik) 

 

Enligt gemensam överenskommelse kan fastighetsägare överta bidraget för 

anpassningen i gemensamma utrymmen. (nytt sedan 1 juli)  

• Ramp 

• Trapphiss 

• Dörrautomatik  
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§5 Tillsyn över tillgängligheten – Esther Looren De Jong     

 

Fråga När en ung person med funktionshinder ska flytta vad ska personen 

tänka på vid val av bostad? 

Svar: Att noggrant välja lämpligt boende utifrån sitt funktionshinder. Elna 

kan vara med innan inflyttning för att se vad som kan vara lämpligt. 

 

Fråga: Hur ser andrahandshanteringen ut för olika hjälpmedel såsom 

trapphiss mm? 

Svar: Den enskilda personen äger hjälpmedlet. Efter till exempel personens 

bortgång kan hjälpmedlet skänkas tillbaka till kommunen för att kunna 

erbjudas till andra eller tillfalla flerbostadshuset om närmast anhöriga 

önskar det. Om den enskilde vill köpa ett hjälpmedel själv på blocket är det 

ok men ej självklart att kunna få bidrag för installation. 

 

Fråga: Vid lekplatsen vid Trollsjön fanns tidigare möjlighet att hämta 

nyckel till rullstolgungan i kiosken men nu är kiosken stängd så var kan 

nyckeln hämtas? 

Svar: Esther lyfter frågan till Håkan på Gata och Park 

 

 

§6 Övrigt 

 

Tillgänglighet vid nya flerbostadshus 

Vid ansökan av bygglov av flerbostadshus ställer Eslövs kommun krav på 

byggherren att redovisa tillgängligheten. Denne får i sin tur anlita en 

tillgänglighetskonsult som sammanställer ett utlåtande och ger råd om vad 

som behöver genomföras. 

 

Eslöv station 

Trafikverket arbetar ständigt för att öka tillgängligheten och skapa en miljö 

för alla. Fram till 2021 ska projektet "Stationer för alla" anpassa 150 

stationer efter beslutade åtgärder och Eslövs station är en av dem. För mer 

information läs på Trafikverkets hemsida https://www.trafikverket.se/nara-

dig/projekt-i-flera-lan/Stationer-for-alla-/ 

 

- På Eslövs tågstation förlängs perrong två. 

 

- Det behövs mer ljus på perrong 1 vid kvällstid och en bänk till 

perrong 1 önskas. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Stationer-for-alla-/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Stationer-for-alla-/
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- Telefonnumret vid stationens hiss bör tas bort då det ej stämmer. 

 

- Hissen till restaurangen vid stora torg är avstängd och i väntan på ny 

ägare kan inget göras. 

 

- Stadshusets tillgänglighetsanpassning pågår. 

 

- Byggnadsställning på storgatan vid taxistationen – ingen skyltning. 

Viktigt att kontakta Esther direkt så hon kan kontakta den som är 

ansvarig. 

 

- Uppdatering av hemsida pågår och aktuella minnesanteckningar 

kommer att läggas upp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


