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§ 14 Val av justeringsdag, justerare och ersättare
Ordförande Jan Annerstedt hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Sekreterare Anne Kammenhed kontrollerar närvaro.

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar

att utse Sengül Köse Lindqvist till justerare och Jeanette Persson till
ersättare samt
att digital justering äger rum den 22 juni kl. 12.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15 Godkännande av dagordning
Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar

att lägga till en punkt om föregående protokoll samt

att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16 Föregående protokoll

Föregående protokoll har justerats.

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17 ”Delaktighet för alla” - Erfarenheter från arbetet
med planen
Alexander Lewerentz berättar om sina erfarenheter från utbildningsnämndens arbete med planen. Fokus under pandemin har varit
säkerställande av en arbetsmiljö som är fri från smittspridning
samtidigt som alla elever ska få det stöd de behöver för att nå sina
mål i utbildningen. Frågor som politikerna från utbildningsnämnden
samt barn- och skolnämnden tar med sig är vad barn- och
skolförvaltningen gör för särbegåvade barn samt hur många elever
som är elevintegrerade i Lunds kommun.

Som svar på en fråga från en representant från föreningarna om hur
det har fungerat med elevassistenter under distansundervisningen
svarar Alexander Lewerentz att elever i gymnasiesärskolan inte har
haft distansundervisning. På nationella program har smittskyddshänsyn vägt tungt, se svar från förvaltningen i bilaga.
Representanter från funktionshinderföreningarna framför bland
annat att det är viktigt att arbeta med universell utformning kring
mer än kring den byggda miljön.

Saima Jönsson Fahoum berättar om sina erfarenheter från kulturoch fritidsnämndens arbete med planen. Biblioteken har fått ansvar
för att överbrygga brister i tillgänglighet för personer i samhället.
Mycket görs också på idrottsområdet med exempelvis tillgängliga
omklädningsrum. Saima tar med sig en fråga om tillgängligheten till
stadsbiblioteket med rullstol under pandemin.

En representant från föreningarna berättar att lösningen för att göra
stadsbiblioteket tillgängligt med rullstol under pandemin inte har
varit tillräcklig.

Sengül Köse Lindqvist berättar om sina erfarenheter från
socialnämndens arbete med planen. Trots att planen ska skapa
jämlikhet och delaktighet, saknas det en konsekvensanalys. Ungefär
500 ungdomar kommer att erbjudas sommarjobb, men det är oklart
hur många av jobben som är avsatta till unga med funktionsnedsättning. Sengül tar med sig en fråga om sommarpraktik för unga
med funktionsnedsättning.
En representant från föreningarna påtalar att det enligt planen ska
vara möjligt att ansöka om sommarpraktik till 21 års ålder.

Pär-Ola Nilsson berättar om sina erfarenheter från vård- och
omsorgsnämndens arbete med planen. I princip hela nämndens
verksamhet arbetar med målgruppen och delaktighet är en viktig del.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Nämnden håller på att jobba in universell utformning i processerna
exempelvis när nämnden beställer en nybyggnation eller svarar på
remisser gällande detaljplaner. Verksamheten har kommit långt i
arbetet med metoden individens behov i centrum (IBIC). Pär-Ola
återkommer med svar på när träffpunkterna öppnar.
En representant från funktionshinderföreningarna berättar att en
arbetsgrupp har börjat gå igenom planen Delaktighet för alla med
tjänstemän och politiker från vård- och omsorg.
Sammanträdet ajourneras 19:14 – 19:25.

Ljiljana Lipovac berättar om sina erfarenheter från servicenämndens
arbete med planen. Nämnden arbetar med alla nämnder och
verksamheten har också påverkats av pandemin. Tjänster som
nämnden erbjuder är beställning av fordon exempelvis trehjulingar
som brukare kan använda med assistent. Universell utformning ser
olika ut på olika områden, exempelvis ska alla kunna ha tillgång till
befintliga matsalar.
Fråga från föreningarna om hur långt i förväg besökare måste
beställa mat om man har en allergi eller överkänslighet. Ljiljana
återkommer med svar på hur länge innan besöket som man ska
beställa glutenfri och annan anpassad kost.

Angående praktik under sommaren är beräknat att ca:44 unga ska få
praktikplats i serviceförvaltningen genom samarbete med
socialförvaltningen.
Jan Annerstedt berättar om sina erfarenheter från tekniska
nämndens arbete med planen, se bilaga.

Steingrimur Jonsson berättar om sina erfarenheter från tekniska
nämndens arbete med planen. Nämnden har röstat nej till hissar på
den nya tågstationen vid Klostergården, trots att det skulle
underlätta för personer med funktionsnedsättning. Jan Annerstedt
tillade att Trafikverket sedan 2019 haft uppdraget från Lunds
kommun att bygga stationen med krav på tillgänglighetsstandard
enligt gällande råd och anvisningar och enligt fullmäktiges budget.
När kommunen övertar stationen 2023 finns möjligheter att
komplettera med hissar i samråd med Trafikverket. Avtalet om
färdtjänst har överklagats flera gånger, till nackdel för brukarna.

Från föreningshåll lyfts att bygg- och trafikmiljögruppen yttrade sig
om stationen vid Klostergården i samrådsskedet till detaljplanen år
2018.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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På fråga om en utredning om ensamåkande i färdtjänsten svarar Per
Tranström, tekniska förvaltningen, att det är en av flera frågor som
ingår i den regelverksöversyn som görs tillsammans med
brukarrådet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18 Rapport från arbetsgrupper
Bygg- och trafikmiljögruppen ska träffa den nya projektledaren för
Stadshallen.
På grund av tidsbrist blev det inga rapporter från övriga
arbetsgrupper.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Övrigt (endast informationspunkter)
Funktionshinderrådet sammanträder den 28 september samt den 30
november under hösten.
Ordförande Jan Annerstedt tackar för en bra diskussion och önskar
alla en trevlig sommar.

Bilagor:

Svar från utbildningsförvaltningen
Bildspel tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (11)

Bilaga till kfr protokoll 2021-06-08
Elevassistenter i gymnasieskolan under pandemin
Utbildningsnämnden övergripande: Vi har företrädesvis elevassistenter på Särskolan och Sa 4 och
dessa verksamheter har varit igång hela perioden förutom för några korta perioder för några grupper
på individuella programmet på särskolan. Under dessa perioder var alla på distans i 5 dagar, både
elever, lärare och elevassistenter. Stort fokus har lagts på att förhindra smittspridning och därav
många digitala kontakter under denna ansträngda period för alla elever utifrån individuella behov!
Spyken: Elever med särskilda behov (t ex elevassistenthjälp) har varit i skolan under
distansundervisningen för att kunna få det stöd de behöver.
Hedda Anderssongymnasiet: Vi har inga elevassistenter. Däremot har vi en lärarassistent. Hon har
varit i skolan under hela läsåret och bedrivit en del stödjande verksamhet med enstaka elever på
plats och en del på distans.
Katedralskolan: Vi har en assistent till en multihandikappad elev. Assistenten har under hela läsåret
följt eleven och hjälpt hen med skolarbetet. Under vissa perioder har det inneburit att vi betraktat
hemmet som skollokal. Vi har periodvis också haft en assistent kopplat till HIP-klasser, hen har varit i
skolan eftersom berörda HIPklasser har varit undantagna från distansundervisning.
Vipan: På GY och IM har assistenterna stöttat eleverna digitalt när de varit på distans. Ingen har följt
eleverna hem.
Polhem: Under distansundervisningen på Polhem arbetade elevassistenterna, precis som lärarna,
aktivt via Meet, chatt och mobiltelefoner. SA4 följde ett eget distansundervisningsschema med större
omfattning av närundervisning. Enstaka elever gavs möjlighet att göra en del skolarbete på plats i
skolan.

”Delaktighet för alla”
Vad gör tekniska nämnden i Lunds kommun
år 2021 för att häva funktionshinder?
Några exempel
2021-06-08
Jan Annerstedt, Kommunalråd (FörNyaLund)
Ordförande, Tekniska nämnden, Lunds kommun

”Varje insats blir unik”
Varje projekt har unika förutsättningar.
Planen för genomförandet av ”Delaktighet för alla” ger en
metodik - och en check-lista för åtgärder att prioritera.
Olika avvägningar måste hela tiden göras för att skapa
tillgängliga och tilltalande platser för alla.

Gångplan för Lunds kommun (2021-24)
Aktuell remiss från tekniska nämnden

Gångplan för Lunds kommun (2021-24)
Aktuell remiss från tekniska nämnden

’Brister i tillgänglighet’: Lunds stad
Identifiera huvudstråk för gångtrafikanter, där många
människor rör sig, och därefter prioritera åtgärder.

(Ex: KTH, Luleå tekniska universitet)

Exempel: ramper och införande av taktil information vid
gångpassager och övergångsställen samt
konstrastmarkeringar av olika hinder (typ stolpar).
- Årligen återkommande insatser (Västra Lund - 2021).
- Oftast enkelt åtgärdade hinder.
- ”Mängden hinder är outsinligt”

’Brister i tillgänglighet’: Lunds stad
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.
5-10 hållplatser per år sedan flera år.
2022 görs extra satsning i Lunds stad:
Rätt kantstenshöjd, 17 cm.
Taktil information.
Kontraster enligt typritningar.

Byggmästaregatan
Utbyggnad av gång- och cykelbanor längs Byggmästaregatan:
Boverkets allmänna råd om tillgänglighet.
Dessa riktlinjer har bearbetats till typritningar för passager
och övergångsställen samt hållplatser.

Sankt Petri Kyrkogata
- Åtgärder mot sidolutning och bredd på gångbanorna.
Före åtgärden var lutningarna för stora, och svårt att
inte rulla av gångbanorna, om man färdas med stöd av
rullator eller med rullstol.
- Ytmaterial väljs för att vara släta och ge god komfort.
- Gångpassagerna kommer att utföras enligt
typritningar så att funktionshinder hävs.

Sankt Hans Backar
Kuperat landskap:
Plan för en extra tillgänglig grillplats, där både design och
placeringen i parken blir viktig.
Inför den kommande byggnationen av amfiteatern i parken
pågår arbete med att hitta lösningar med hög tillgänglighet
- samtidigt med att försöka bevara det unika med platsen.

Trekanten, Dalby centrum
- Breddning av trottoarer
- Enklare för gående övergång över gatorna
- Enkel access till de nya busshållplatserna
- Förbättrad belysning
- Delvis nytt tillgängligt gångstråk från östra sidans
köpcentrum till kyrkan på den västra sidan.
- Underlätta och bjuda in till rörelse till och genom parken

Stadsparken: Nordisk djungel
- God tillgänglighet i kombination med att stor hänsyn till
platsens historia och de höga naturvärdena i parken.

Clemenstorget
Efter ombyggnaden mer tillgängligt. Exempel:
Stödmurar och häckar är borta = Lätt att röra sig fritt och
utan hinder på torget.
Tryggheten har också ökat med den nya belysningen som
även ger ljus under träden

Skrylle
- Bänkar har placerats ut längs 3km, 5km och milspåret.
Fler är på väg och målet är 1 bänk/km. Resultat från den
utvärdering som föreningen Equality lämnat om
tillgängligheten i Skrylle.
- Under arbetet på nya naturum Skrylle har tillgänglighet
varit en hög ambition. Byggnaden med utställning kommer
få god tillgänglighet.

Skrylle: Naturrums program
- Naturumverksamheten tar regelbundet emot grupper med
särskilda krav och behov - som seniorer. Många av
programpunkterna är anpassade så att man kan delta trots
funktionsvariationer.
- ”Vi har med detta i vår planering och försöker arbeta för
att vår verksamhet ska passa alla målgrupper.”

Jan Annerstedt
jan@annerstedt.com
0707 232 800

