LUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala funktionshinderrådet

Sammanträdesdatum
2018-12-04

sid. I

Plats och tid

HSOs lokaler på Skansvägen 5, Lund
Tisdagen den 4 december 2018 kl. 18.00-21.00

Kallade ledamöter:

Alexander Wallin (M)
Elisabeth Lysell
Elsa Christersson (MP)
Gerd Johansson
Jean Niyongabo (MP)
John Lager (C)
Lars A. Ohlsson
Lars Eisner
MaiAlmen
Margareta Sjöstedt
Nilla Bolding
Nita Lorimer (V)
Vilhelm Ekensteen

Byggnadsnämnden
Lundabygdens dövas förening
Kultur- och fritidsnämnden, from 18:36
HSO
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden
HSO
SRF Lundabygden (ordförande)
HSO
HSO
HSO
Socialnämnden
HSO

Adjungerade:

Ingrid Malmqvist Norin
Lilian Muller

LKF
Stadsbyggnadskontoret

Övriga:

Anne Kammenhed

Vård- och omsorgsförvaltningen
(Sekreterare)

Utses att justera

Gerd Johansson

Underskrifter
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§ 36

Mötets öppnande och närvaro
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

Mötesdeltagarna presenterar sig och sekreteraren noterar vilka som är närvarande.
Funktionshinderrådet beslutar
att lägga info1mationen till handlingarna.

§ 37
Val av justeringsdag, justerare och ersättare
Funktionshinderrådet beslutar
att utse Gerd Johansson till justerare och John Lager till ersättare samt

att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 1OA i Lund
den 12 december 2018, klockan 10.00.

§ 38
Godkännande av dagordning
Funktionshinderrådet beslutar

att lägga till en ny punlct om äldrevägledare,
att till punkten övrigt lägga till en diskussion om insamlingar för välgörenhet samt
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 39 Handlingsplanen Delaktighet för alla
Diskussion om förslag till handlingsplan där följande synpunlcter framkommer:

Handlingsplanen måste vara uppföljningsbar. Kommunen måste kunna mäta om man
har lyckats. Politikerna behöver också få återkoppling att tjänstemännen har utfört
det planen föreskriver.
För att det ska hända något på området behöver det gå att utvärdera. I nuvarande
lydelse finns det åtgärder, exempelvis att skolan ska ta hänsyn till alla elevers behov,
som inte går att utvärdera.
En nämnd behöver ha det utpekade ansvaret för en viss åtgärd. I nuvarande utkast av
handlingsplanen står det "Alla nänmder och styrelser" på många åtgärder. För dessa
åtgärder borde en huvudansvarig nänmd utses i planen.
Det är viktigt att kommunens beslut innehåller konsekvensbeskrivningar för personer
med funlctionsnedsättning. På så sätt blir besluten väl avvägda. Det finns också ett
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lärande i att fo1mulera konsekvensbeskrivningar. Vissa förvaltningar behöver det.
Åtgärden om konsekvensbeskrivningar har tagits bort från handlingsplanen och den
behöver finnas med.
Representanter från föreningarna konnner att sammanställa en sla-ivelse till
kommunstyrelsen med synpunkter på handlingsplanen.
Funktionshinderrådet beslutar
att lägga infonnationen till handlingarna.

§ 40 Funktionshindcrrådet i Lund 2015-2018

Utvecldingsledare Anne Juriado Kannnenbed pratar om mandatperioden i rådet och
vilka projekt som har fått medel som kommunstyrelsen har avsatt för genomförande
av planen för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. Det
utskickade materialet är en uppräkning av funktionshinderrådets teman för
mandatperioden 2015-2018 (bilaga till protokollet).
Diskussion. En ansökan från medlen handlades av kommunen i ett och ett halvt fu·
innan den avslogs på grnnd av orsaker som hade kunnat kompletteras. Det finns
behov av att snabba upp processen och att ha kontakt med dem som har ansökt om
medel.
Tillgänglighetsrådgivare Lilian Muller berättar om två vallokalsundersökningar som
gjordes inför valet i september 2018.
En konsult undersökte vallokalerna i Lund på uppdrag av Myndigheten för
delaktighet (MFD). Konsulten hade några generella kommentarer bland annat om
höjden på borden och avsaknad av infmmation om var man kan ställa sin bil.
Den andra undersökningen gjordes i vallokaler i byarna i de östra delarna av Lund av
tillgänglighetsrådgivare tillsannnans med valsarnordnare. Man upptäckte samma
brister som konsulten men man observerade även andra saker, bland armat dålig
belysning och avställda dörröppningsautomatik.
Stadsbyggnadskontoret har också tagit fram en broschyr med lite tips som är bra att
tänka på som valfunktionär och tillgänglighetsrådgivaren var med på utbildningarna
av valfunktionärer.
Funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Mötet ajourneras 19.25 -19:55.
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§ 41 Teckenspråk på Lnnds kommuns hemsida

Lars Eisner informerar om att föreningarna diskuterade teckenspråksfilmer på
kommunens hemsida vid ett möte den 6 november. Tidigare fanns
teckenspråkstolkning av hemsidan men filmerna försvann. Lars utreder vad som
händer. Eventuellt återkommer föreningarna med en skrivelse i frågan, när det finns
tillräckligt med information.
Elisabeth Lysell säger att förntom filmerna måste hemsidan bli lättare att läsa. Ibland
finns det för mycket text som behöver bli enklare för att fler ska kunna vara
delaktiga.
Funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
§ 42 Teckenspåkiga äldrevägledare

Elisabeth Lysell lämnar in en skrivelse (bilaga till protokoll) om äldrevägledare.
Äldrevägledare är en länk mellan en döv äldre och dem som man behöver komma i
kontakt med inom kommun och region. Det krävs spetskompetens. Det finns ungefär
20 döva personer i Lund som behöver döv äldrevägledare.
Det har funnits döva äldrevägledare i Malmö som andra kommuner har anlitat men
avtalet med regionen har rivits upp. Respektive kommun har beslutat om man vill
fortsätta och Lunds kommun har valt att inte fo1isätta. Kommunerna säger att de har
kompetensen själv men den finns inte. Verksamheten i Malmö fmisätter och det är
en tjänst som andra behöver. I kommunerna finns det många ensamma äldre. Många
äldre döva blir isolerade. Det är viktigt att det är en företrädare.
Funktionshinderrådet beslutar
att ställa sig bakom skrivelsen och skicka vidare den till kommunstyrelsen samt vårdoch omsorgsnämnden samt

att lägga informationen till handlingarna.
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§ 43
Rapport från arbetsgrupper och nämnder
Bygg- och trafilaniljögruppen
Nilla Bolding berättar om bygg- och trafikmiljö gruppen diskuterade det ombyggda
Bantorget förra gången. Platsen känns otrygg för personer med funktionsnedsättning.

Gruppen har också diskuterat det nya Hedda Anderssongymnasiet. Det finns
synpunkter som måste bli åtgärdade under planeringsstadiet.
Diskussion om behov av utbildning. Ett tema ganska snart i nya mandatperioden
borde vara lagstiftningen kring tillgänglighet. Förslag att man erbjuder alla politiker
utbildning.
Färdtjänstgruppen
Mai Almen berättar om ett möte med Lars Hellström i dag. Han är chef för
färdtjänsten. Han har fokus på tre saker vara en är punktlighet. Färdtjänsten har
förbättrats lite vad gäller punktlighet.
Tekniska nämnden
Jean Niyongabo säger att tekniska nänmden har möte snart och det vore bra om
klagomålen på Bantorget kommer in skriftligen.

Vad gäller färdtjänsten finns det inget nytt avtal än.
LSS-gruppen
Gerd Johansson berättar om grnppens förra möte när man pratade om arbete. Det är
oklart om man kan kombinerar daglig verksamhet med arbete. Lunds kommun
tillåter det inte. På mötet pratade man också utifrån fakta om personalförhållanden
på daglig verksamhet och på LSS-boenden.
Funktionshinderrådet beslutar
att bjuda in nänmder och styrelser t utbildning samt
att lägga informationen till handlingarna.
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§ 44
Övrigt
Vilhelm Ekensteen säger att insamlingar till välgörenhet som går till personer med
funktionsnedsättning borde mottas med skepsis från funktionshinden-ådets sida.
Insamlingar kan inte ersätta stöd från samhället. Rättigheter som personer med
funktionsnedsättning har, ska uppfyllas av staten som är skyldighetsbärare. Vi vet
inte tillräckligt om den internationella insamlingen Musikhjälpen.
Funktionshinderrådet beslutar
att lägga infonnationen till handlingarna.

§ 45
Anmälningar
Funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 46
Nästa möte
Vi ses nästa gång tisdagen den 12 mars 2019.

Lars Eisner tackar de ledamöter som länmar oss och önskar en god jul och ett gott
nytt år till alla!
Mötet avslutas kl. 21.00.
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Tjänsteskrivelse

LUNDS

KOMMUN

Anne Jüriado Kammenhed
anne.juriadokammenhed@lund.se

Rådets sammanträde 4 december 2018

Kommunala funktionshinderrådet 2015-2018
Sammanträde

Tema

24 mars 2015

Planerat tema fördjupad presentationsrunda och val av representanter
(sammanträdet ägde inte rum)

2 juni 2015

Fördjupad presentationsrunda, val av
representanter och rådets arbete
framöver (endast politikerna närvarade)

8 september 2015

Fördjupad presentationsrunda, val av
representanter och rådets arbete
framöver

20 oktober 2015

Utbildning, Malmö mot diskriminering

1 december 2015

Val av representanter från föreningarna
och diverse informationspunkter

Sammanträde

Tema

16 februari 2016

Presentation och diskussion utifrån
tillgänglighet och bostäder

12 april 2016

Kultur och fritid om bla normkritik på
kulturområdet

17 maj 2016

Skola bla om Lunds skolors
resurscentrums arbete

30 augusti 2016

Handikappkonsulent från Halmstad
kommun presenterar sitt arbete

18 oktober 2016

Ledsagning

6 december 2016

Delaktighet för alla samt regelverk
avseende medel som är avsatta för
genomförande av planen för delaktighet
och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättningar

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Gata nummer

046-359 50 00

www.lund.se

forvaltningsbrevlada@lund.se
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Sammanträde

Tema

14 februari 2017

Dialog om välfärdsteknologi

4 april 2017

Träffpunkterna

7 juni 2017

På vilket sätt tar kommunen
utgångspunkt i och planerar LSS-bostäder
efter individens behov?

5 september 2017

Hur görs bibliotek tillgängliga för alla
både fysiskt, mentalt och socialt?

17 oktober 2017

Delaktighet för alla och
Överenskommelsen

5 december 2017

Delaktighet för alla

Sammanträde

Tema

9 januari 2018

Tillgänglighet i gatumiljön

13 mars 2018

Från lokal till lärmiljö
(tillgänglighetsprojekt på Uggleskolan)

5 juni 2018

Lunds kommuns översiktsplan

21 augusti 2018

Rätten till arbete - arbete för personer
med funktionsnedsättning

6 november 2018

Inställt

4 december 2018

Summering av mandatperioden 20152018.

Lund 2018113

Till
Lunds kommun
Kommunala funktionshinderrådet
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen

Lundabygdens Dövas Förening önskar att Lunds Kommun och Malmö Stad har en avsiktsförklaring
gällande äldreservice för döva pensionärer i Lund.
Malmö Stad har två fullt teckenspråkiga äldrevägledare med dövkompetens, vilket är unikt i Skåne.
Deras uppgift är att fungera som brobyggare mellan äldre döva och kommunens äldreomsorg i olika
frågor. De kan vara en resurs för kommunens biståndshandläggare vid viktiga bedömningar samt en
resurs för berörda äldre döva i Lund gällande information om kommunens äldreservice och att det
sker på det språk de behärskar - teckenspråket. Dessa äldrevägledare kan även fungera som
informatörer åt kommunen gällande äldre dövas specifika behov i olika sammanhang.
Vi kan inte räkna med att alla 33 kommuner i Skåne har en sådan unik resurs, som finns i Malmö.
Därför är det viktigt att tex Lunds kommun med många äldre döva gör det möjligt att anlita Malmö
Stads teckenspråkiga äldrevägledare.
Därför har vi ett förslag på att Lunds kommun - som första och mest lyhörda kommun i Skåne upprätta en avsiktsförklaring i denna fråga. Den är inte bindande - men tas i bruk vid specifika fall.
Med vänlig hälsning
Lundabygdens Dövas Förening

Halina Tufvesson
Ordförande

