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Oskar Kylvåg
Per Jakobsson
Torsten Czernyson

Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnd Lund Öster
Kommunstyrelsen

§ 63 Mötets öppnande
Elin Gustafsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 64 Upprop av närvarande samt meddelande om förhinder
Samtliga närvarande presenterar sig. Sekreteraren Anne Kammenhed tar närvaro.

§ 65 Val av justerare samt ersättare
Funktionshinderrådet beslutar:
att utse Jeanette Persson till justerare och John Lager till ersättare.

§ 66 Godkännande av dagordning
Förslag från Nilla Bolding att lägga till en punkt om arbete med grönplan och en
informationspunkt under punkten Övrigt.
Funktionshinderrådet beslutar:
att till punkten 9 Övrigt lägga till en punkt om arbete med grönplan och en
informationspunkt samt
att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 67 Frågor från föregående mötesprotokoll
Anne Kammenhed informerar om ett skrivfel som rättas.
Ann-Christin Fast och Gerd Johansson säger att det finns andra fel i protokollet.
Carolina Nordbeck föreslår att vi rättar protokollet och tar upp det vid nästa möte.
Funktionshinderrådet beslutar:
att bordlägga ärendet till nästa funktionshinderråd samt
att de som anser att det finns fel i protokollet, skickar in synpunkter.
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§ 68 Uppföljning av handlingsplanen Delaktighet för alla
Britt Steiner från kommunkontoret presenterar sig och berättar om planen och
handlingsplanen Delaktighet för alla. Planen ska följas upp och aktualiseras 2016.
Anne Kammenhed berättar om uppföljningen av handlingsplanen som har gällt 20142016. Det är svårt att bedöma hur det har gått eftersom det är många åtgärder i
handlinsplanen. Vissa åtgärder har karaktären av mål och det är svårt att säga om
åtgärderna är klara.
Britt Steiner föreslår att representanter från funktionshinderrådet arbetar i en arbetsgrupp
med representanter från förvaltningarna. Funktionshinderrådet, som fungerar som en
styrgrupp, godkänner utkast till plan under våren. Kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslås sedan remittera förslaget till nämnderna. Arbetsgruppen bearbetar synpunkterna
från remissen och funktionshinderrådet föreslås godkänna planen. Kommunstyrelsen
föreslås besluta ny handlingsplan i början på hösten.
Nilla Bolding säger att alla föreningar ska kunna vara med och hon tror inte att tidplanen
kommer att hålla. Hon säger att tidplanen borde revideras och att modellen från förra
gången planen uppdaterades borde användas, så att alla är med i arbetet.
Carolina Nordbeck säger att funktionshinderrörelsen ska tycka till och sen kan man ha
tematiska möten i arbetet med planen där tjänstemän från olika förvaltningar bjuds in.
Lägg in mer tid i tidplanen.
Elin Gustafsson säger att alla i funktionshinderrådet ska ges möjlighet att delta i arbetet.
Processen med att ta fram den nya planen ska följa den förra processen. Vi kompletterar
med tematiska möten dit tjänstemännen bjuds in. De berörda politikerna i rådet får
information om vad som tas upp. Vi stämmer av processen vid nästa sammanträde i
funktionshinderrådet.
Mai Almén säger att funktionshinderrådets politiker från de berörda nämnderna kan
bjudas in till de tematiska mötena.
Britt Steiner presenterar diskussionsfrågor som diskuteras med bordsgrannen. Är planen
och strategin aktuell? Är det rätt områden? Vilka åtgärder behöver föras över i ny
handlingsplan? Finns det andra som behöver läggas till? Vad är viktigt att tänka på i
översynen?
Ann-Christine Fast säger att även åtgärder som uppföljningen visat varit färdiga, kan
behöva förnyas i en ny plan. Elias Grabka säger att det som varit svårt att följa upp kanske
går att formulera om så att det går att följa upp.
Emma Fager Malmström och Jeanette Persson har diskuterat om målen går att bena ut så
att man fastställer mer konkreta och mindre delmål vad som kan göras inom exempelvis
sex månader. Det är viktigt att skriva vilken nämnd som berörs.
Bengt Bengtsson säger att det inte gör någonting om processen tar tid. Det är värdefullt att
ha diskussionen med tjänstemän och politiker. Det är under processen som kunskaper
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överförs. Vi borde fortsätta med att konsekvensbeskriva vilka effekter olika insatser får
för personer med funktionsnedsättning.
Camilla Neptune 1 säger att det egentligen är en funktion på förvaltningarna som bör vara
ansvarig för åtgärderna. Nilla Bolding säger att personer som är ansvariga för funktionshinderfrågor på varje förvaltning kan aktiveras.
Nilla Bolding säger att det bara finns generell information om råden i kommunstyrelsens
protokoll. Elin Gustafsson svarar att punkten på kommunstyrelsens dagordning innebär att
man berättar om de olika råden och det finns möjlighet för andra att ställa frågor. Elin
Gustafsson tar med sig frågan om hur man kan förbättra kommunstyrelsens protokoll.
Funktionshinderrådet beslutar:
1. att alla i funktionshinderrådet ska ges möjlighet att delta i arbetet,
2. att processen med att ta fram den nya planen följer den förra processen och vi
kompletterar med tematiska möten med tjänstemännen från respektive berörd
förvaltning. De berörda politikerna i rådet bjuds också in samt
3. att funktionshinderrådet tar upp frågan igen på februarisammanträdet och stämmer
av processen.
Paus 19:20 – 19:50

§ 69 Remiss från kommunstyrelsen
Elin Gustafsson presenterar förslaget till regler för medel avsatta för genomförande av
planen för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar.
Mai Almén föreslår att meningen ”Innan slutgiltigt beslut ska tas representanterna för
funktionshinderföreningarna i KFR godkänna förslaget.” ska läggas till efter ”KFR är
remissinstans utom i de fall där rådet är sökande”.
Elin Gustafsson säger att det är kommunsstyrelsen som fattar beslutet.
Mai Almén säger att om vi som remissinstans ändrar förslaget, så behöver det gå tillbaks.
Det måste gå tillbaks även om vi säger nej.
Nilla Bolding säger att funktionshinderrådet är en av många remissinstanser och om
kommunsstyrelsen ändrar förslaget efter ett annat remissförslag så ska förslaget tillbaks
till funktionshinderrådet.
Ingrid Malmqvist Norin säger att kommunstyrelsen tar in en avvägning. Det är viktigt att
funktionshinderrådet tar ställning även om det är ett nej.
Carolina Nordbeck föreslår att under rubriken Ansökningsprocessen lägga till meningen:
Innan slutgiltigt beslut tas, ska funktionshinderrådet yttra sig över det förslag som ska
läggas fram för kommunstyrelsen.

1

Rättat 2017-02-23 enl. 26 § förvaltningslagen.
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Funktionshinderrådet beslutar:
att utkast till regler för medel avsatta för genomförande av planen för delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar godkänns med tillägget som ny sista
mening i stycket Ansökningsprocessen:
att innan slutgiltigt beslut tas, ska funktionshinderrådet yttra sig över det förslag som ska
läggas fram för kommunstyrelsen.

§ 70 Rapporter från arbetsgrupper och nämnder utifrån de olika
nämndsområdena
LSS-gruppen/ vård- och omsorgsnämnden
Gerd Johansson säger att LSS-gruppen bland annat har pratat om vad som är på gång
gällande servicebostäder och gruppbostäder. Hon frågar om bygg- och trafikmiljögruppen
blir inblandad. Jan-Erik Johansson svarar att han blir inblandad i byggena som
tillgänglighetsrådgivare. Gerd Johanson säger att bygg- och trafikmiljögruppen borde bli
inblandad.
Gerd Johansson säger att utvärderingen av boendena endast sker av personal och de
boende eller deras representanter är inte iblandade.
Hanna Gunnarsson säger att det är svårt att hyra in bostäder i det vanliga bostadsbeståndet
och att diskussion pågår om kommunen behöver bygga själv.
Mai Almén säger att måtten på servicebostäder måste med redan i detaljplanen så att
byggaren är med från början.
Gerd Johansson säger att det behöver göras en utvärdering i god tid av hur många
bostäder som behövs.
Kommunservicegruppen/ vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden
Gunilla Järbell Torell säger att kommunservicegruppen pratade om hörselutbildningen.
All personal på bl.a. äldreboenden får utbildning i höstelutbildning. Audionomen Kristina
Nestor kommer gärna och pratar om utbildningen på funktionshinderrådet.
Elin Gustafsson säger att arbetsutskottet tar med sig detta förslag inför planering av
rådens möten.
Brukarrådet för kollektivtrafik och färdtjänst/ tekniska nämnden
Mai Almén säger att upphandling av färdtjänst pågår och anbuden ska vara inne i början
på nästa år. Tillgängligheten till träffpunkten på S:t Laurentiigatan är också aktuell, på
grund av omläggning av kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen
Elin Gustafsson berättar att projektet Alla unga kommer upp i kommunstyrelsen och att
förslaget är att godkänna det som funktionshinderrådet föreslog i augusti. Elin Gustafsson
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berättar vidare att på kommunövergripande nivå arbetar man med en revidering av planen
Delaktighet för alla samtidigt som arbetet om att bli en MR-stad fortlöper.
Elin Gustafsson säger att hon bland annat lyfte tillgänglighetsfrågan när hon träffade
bostadsministern och pratade om äldreboenden. Aktörer från byggsektorn var med också
vid mötet. Elin Gustafsson har också varit på en konferens i Indonesien med Raoul
Wallenberginstitutet och pratade om Lunds arbete med mänskliga rättigheter där bland
annat frågan om tillgänglighet och funktionshinder stod i fokus. Budgetprocessen inför
2018 har påbörjats.
Bygg- och trafikmiljögruppen/ byggnadsnämnden, tekniska nämnden
Mai Almén säger att det är viktigt med en tillgänglighetsrådgivare på 100 % i besparingsdiskussionerna. Elin Gustafsson säger hon tog kontakt med byggnadsnämndens ordförande och stadsbyggnadsdirektören i denna fråga men att detta inte är en fråga för rådet att
besluta om.
Ingrid Malmqvist Norin säger att så mycket som man bygger nu så behövs det en tillgänglighetsrådgivare och det är inte bra med konsulter.
Mai Almén säger att det är viktigt med en tjänst så att tillgänglighetsrådgivaren är
närvarande.
Ann-Christin Fast säger att det är viktigt med en person som kan driva frågan och det är
därför viktigt att arbetet inte läggs ut på en konsult.

§ 71 Övrigt
Nilla Bolding informerar om ett möte om grönplanen där hon representerade funktionshinderrådet. Nilla säger att tillgänglighetsfrågorna kan hamna i skymundan i arbetet med
grönplanen och därför ska bygg- och trafikmiljögruppen träffa projektledaren för
grönplanen och berätta om vårt perspektiv.
Nilla Bolding säger att föreningarna har svårt att hitta yngre som kan ta över. Hon har läst
en artikel i New York Times om hur stabila demokratierna är. Artikeln beskriver en brant
sjunkande kurva på hur viktig unga tycker att demokrati är. Nilla Bolding säger att vi
måste kämpa för att behålla demokratin.
John Lager tipsar om en blogg i Sydsvenskan som skrev om olika begrepp exempelvis
funktionsvariation.
Bengt Bengtsson undrar hur det går med en skrivelse om gatupratare. Camilla Neptune
och Elin Gustafsson undersöker frågan och återkommer till funktionshinderrådet.
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§ 72 Tid för nästa möte
Elin Gustafsson presenterar förslaget på tider för funktionshinderrådets möten under nästa
år. Hon berättar också att arbetsutskottets möten har skickats ut för att öka transparensen i
funktionshinderrådets arbete.
Funktionshinderrådet beslutar:
Att fastställa datum för funktionshinderrådets sammanträden i enlighet med utskickat
förslag.

Elin Gustafsson tackar för i år och säger på återseende tisdagen den 14 februari.

Anne Kammenhed
Sekreterare

Elin Gustafsson
Ordförande

Ordförande

Jeanette Persson
Justerande

Justerande

7(7)

