2021-01-25
Svar på interpellation i Lunds kommunfullmäktige från Saima Jönsson Fahoum (V) ang
kommunala funktionshinderrådet av Jan Annerstedt (FNL), ordförande i rådet.
Fråga 1: - Är avsikten att funktionshinderrådet ska upphöra
Svar: - Nej, absolut inte. Kommunala funktionshinderrådet är ett av fyra råd knutna till
kommunstyrelsen. Rådet utgör ett viktigt forum för dialog mellan Lunds kommun och Lunds
funktionshinderföreningar. Verksamheten fungerar dels genom rådsmöten i plenum med
olika teman, dels genom sitt arbetsutskott och presidium, dels genom fyra arbetsgrupper
som arbetar självständigt, men har stöd från olika delar av den kommunala förvaltningen.
Trots den pågående pandemin har rådet sammanträtt två gånger under 2020 samt planerat
rådets övriga program för ytterligare tre sammanträden. Dessa har dessvärre ställts in med
relativt kort varsel på grund av förnyad risk för smittspridning. Flera av rådets medlemmar,
inklusive dess ordförande, tillhör riskgrupper enligt Folkhälsomyndigheten. Trots inbjudan
och förberedelser och trots förbättrad teknisk utrustning, inklusive för skrivtolkning, har
presidiet efter konsultationer med smittskyddsexpertis och den kommunala förvaltningen
ansett det nödvändigt att ställa in tre rådsmöten och flytta fram avtalad verksamhet.
29 januari 2020: Genomfört. Tema: Överförmyndaren.
17 mars 2020: Inställt. Programmet framflyttat.
9 juni 2020: Inställt. Programmet framflyttat.
25 augusti 2020: Inställt. Programmet framflyttat.
10 november 2020: Genomfört. Tema: Skolsituationen för barn med funktionsnedsättning
Arbetsutskottet har sammanträtt vid fem tillfällen under året: den 8 januari, 24 juni, 30 juni, 28
augusti och 17 september för att planera program, utveckla verksamheter, ta nya initiativ och
samverka med den kommunala förvaltningen. Därutöver har ordföranden, presidiet och
förvaltningen regelbundet haft telefonkontakter.
Trots Coronan har några av arbetsgrupperna kunnat fungera i stort sett som vanligt under
hela eller delar av året.
•

Brukarrådet för kollektivtrafik och färdtjänst (stöds av Tekniska förvaltningen)

•

Bygg och trafikmiljögruppen (stöds av Stadsbyggnadskontoret)

•

Kommunservicegruppen (stöds av Vård- och omsorgsförvaltningen)

•

LSS-gruppen (stöds av Vård- och omsorgsförvaltningen)

Fråga 2: Är avsikten att använda rådet som remissinstans?
Svar: - Ja, det sker typiskt via arbetsgrupperna, men frågor av remisskaraktär diskuteras
också vid rådets andra möten i plenum respektive i arbetsutskottet. Arbetsgrupperna har
tillkommit för att utveckla, bredda och fördjupa samtalen mellan Lunds kommun och Lunds
funktionshinder-föreningar som representanter för personer med funktionshinder.
Arbetsgrupperna tar egna initiativ och utvecklar själva sina arbetsformer och får samtidigt
stöd av de nämnda förvaltningarna som har som uppgift också att betjäna med material och
relevant information.
Ett exempel: Brukarrådet för kollektivtrafik och färdtjänst har enligt uppgift från tekniska
förvaltningen haft osedvanligt många möten under 2020 mest på grund av aktuell
upphandling av färdtjänst och serviceresor som inleddes under året efter en längre period av
dialog med Lunds brukargrupper, regionens kollektivtrafiknämnd, Skånetrafiken, andra
transportföretag och marknadsaktörer. Första mötet (januari) kunde genomföras på plats,
men alla övriga möten under året har varit telefonkonferenser. Dialogen mellan kommunen
och Brukarrådet beskrivs som värdefull.

