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Tid och plats
Ledamöter

Övriga närvarande

Justerare

2021-03-02 klockan 18.00–20.18, Zoom samt telefon
Jan Annerstedt (FNL), Ordförande
Karin Wrammerfors (L), 18:00-20:10
Alexander Lewerentz (M)
Sofia Kristensson (M)
Pia Askman (C), 18:00-19:15
Ljiljana Lipovac (KD)
Klas Sivén (MP)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Steingrimur Jonsson (V)
Sengül Köse Lindqvist (FI)
Anders Sjögren (HSO)
Carolina Nordbeck (HSO), 18:30-20:18
Gerd Johansson (HSO)
Helena Fernholm (HSO)
Jeanette Persson (HSO)
Lars A. Ohlsson (HSO)
Mai Almén (HSO), 18:55-20:18
Margareta Sjöstedt (HSO)
Mats-Peter Nilsson (HSO)
Nilla Bolding (HSO)
Oskar Krantz (HSO)
Vilhelm Ekensteen (HSO)
Ann-Christin Fast (SRF Lundabygden)

Karl-Oscar Seth, tekniska förvaltningen, § 4
Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunstyrelsen och vård- och
omsorgsnämnden, § 4
Helén Meyer, vård- och omsorgsförvaltningen, § 5
Doris Svensson, vård- och omsorgsförvaltningen, § 5
Ellinor Swahn, stadsbyggnadskontoret, § 5
Per Tranström, tekniska förvaltningen, § 5
Anne Jüriado Kammenhed, Utvecklingsledare, Vård- och
omsorgsförvaltningen
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Lars A. Ohlsson
§ 1–7

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund den 16
mars 2021 kl. 09:00-12:00.

Sekreterare

Anne Jüriado Kammenhed
Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)
Justerare

Lars A. Ohlsson
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§ 1 Mötets öppnande och närvaro
Sammanträdet inleds med att ordföranden Jan Annerstedt hälsar alla
välkomna och öppnar mötet.
Sekreteraren Anne Jüriado Kammenhed kontrollerar närvaro.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 2 Val av justeringsdag, justerare och ersättare
Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar

att utse Lars A. Ohlsson till justerare och Alexander Lewerentz till
ersättare samt
att justeringen äger rum på vård- och omsorgsförvaltningen,
Bangatan 10 A, Lund den 16 mars 2021 kl. 09:00-12:00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 3 Godkännande av dagordning
Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att fastställa den föreslagna dagordningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 4 Tema: Motion, fysisk aktivitet och hälsa
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare, informerar om hur tekniska
förvaltningen på olika sätt arbetar för aktivitet och hälsa i det
offentliga rummet. Ett exempel är Stångby Väster II, som ska bli en
ny stadsdelslekplats. Ett annat exempel är från Skrylle. Där finns det
en motorikbana som är ca 80 meter lång. Den används av
sjukgymnaster som behandlar personer som nyligen börjat använda
rullstol. Naturum har fått erfarenhet, kunskap och kontakter ang.
naturvägledning för deltagare med särskilda behov. I Skrylle finns
det också 1,2 km lång sträcka anpassad för rullstol genom material,
lutningar och skötsel.

Karl-Oscar Seth beskriver vidare hur tekniska förvaltningen
samverkar med andra bland annat kultur- och fritidsförvaltningen
för att främja Lundabornas möjligheter till motion, träning och
annan fysisk aktivitet. Under pandemin har det offentliga rummet
blivit viktigare. I parkerna finns det plats och möjlighet att se andra
människor och Stadsparken är populär. Vi måste dock hitta andra
ställen i Lund också och kommunen anlägger för närvarande fem nya
parker: Tegelbruksparken, Råby Sjöpark, Nobelparken,
Kunskapsparken samt Stångby stadsdelspark.
Från intresseorganisationerna (HSO och SRF Lundabygden) framfördes
synpunkter på att närmiljön kring särskilda boenden och LSS-boenden
är viktiga samt att det behövs ledsagning för att synselskadade ska
kunna ta del av parkerna.

Inga-Kerstin Eriksson tar med sig frågorna till vård- och
omsorgsnämnden.

Ordföranden tackar för informationen och beklagar att tiden inte
medger att alla frågor hinner besvaras. Rådet kommer att återvända
till temat senare.

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanträdet ajourneras 19:15-19:20

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 5 Rapport från arbetsgrupper
Arbetsgrupperna avrapporterar arbetet under coronapandemin.

Brukarrådet för kollektivtrafik och färdtjänst

Mai Almén informerar att brukarrådet för kollektivtrafik och färdtjänst har haft sex sammanträden under år 2020 och det har fungerat
bra. Gruppen har bland annat pratat om färdtjänstupphandlingen.
Sammankallande har skickat ut material innan mötet.
Per Tranström, som är sammankallade i arbetsgruppen från tekniska
förvaltningen, informerar om att en färdtjänstupphandling har
genomförts som kommer att bli offentlig efter nämndsmöte senare i
mars.
Från HSO kommer det att framföras förslag kring regelverk.

Bygg- och trafikmiljögruppen

Mats-Peter Nilsson informerar att bygg- och trafikmiljögruppen har
haft åtta möten under år 2020. I början av året i form av fysiska
möten och sedan digitalt. Det har också genomförts två digitala
möten 2021. Ellinor Swahn, som är vikarie för tillgänglighetsrådgivaren, är med från stadsbyggnadskontoret. Tekniska förvaltningen,
som också är representerad i arbetsgruppen, har remitterat några
frågor till gruppen.
HSOs representanter har svarat på remisser om detaljplaner, haft
möten med chefer på stadsbyggnadskontoret samt även skickat två
skrivelser direkt till kommunstyrelsen.

Från HSO framförs önskemål om att vård- och omsorgsförvaltningen
ska vara representerad i gruppen, då nya lägenheter utformas
otillgängligt och det kommer att påverka arbetsmiljön för
medarbetare i hemtjänsten.

Kommunservicegruppen

Helena Fernholm informerar att kommunservicegruppen inte har
haft så många möten. Gruppen har, förutom teman om syn- och
hörselinstruktör samt välfärdsteknologi, diskuterat principiella
frågor om gruppens roll. Från HSOs representanter har det framförts
önskemål om att vård- och omsorgsförvaltningen ska vara tydlig
med vad intressentorganisationens representanter ska bidra med.
Doris Svensson informerar att hon är vikarierande enhetschef sedan
i höstas samt att det är viktigt att ta tillvara kunskapen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gerd Johansson informerar att LSS-gruppen träffar både tjänstemän
och presidium på vård- och omsorgsförvaltningen. Under 2020 har
det varit några möten. Man saknar att träffas men det är nästan fler
personer med när det har varit digitala möten. Gruppen har pratat
om vad Corona innebär för målgruppen exempelvis vad
vaccineringar kan innebära.
HSO framför önskemål om att gruppen ska komma in tidigare i
frågorna exempelvis kring budget- och ekonomi samt att regler för
rådet ska läggas som bilaga till protokollet.

Inga-Kerstin Eriksson och Helén Meyer informerar att gruppen ska
testa en ny typ av samverkan med träffar där både politiker och
tjänstemän är med.
Ordförande tackar för informationen.

Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 6 KFR-datum
Beslut

Kommunala funktionshinderrådet beslutar

att fastställa följande tider för kommande sammanträden:
•
•

Justerare

13 april
8 juni

Utdragsbestyrkande
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§ 7 Övrigt (endast informationspunkter)
Sengül Köse Lindqvist framför önskemål om en diskussion om
politikens roll i rådet samt hur vi arbetar med funktionsrättsfrågor i
nämnderna.

Ordföranden Jan Annerstedt avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Bilaga till protokollet:

1. Regler för råden beslutade av KS

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fastställda av kommunstyrelsen
2018-03-07
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Regler för kommunala råd
Dessa regler gäller för kommunala funktionshinderrådet, kommunala
Integrationsrådet, kommunala pensionärsrådet och kommunala studentrådet.

Syfte
De kommunala råden är viktiga organ för samråd och ömsesidig information på
kommunnivå mellan kommunen och företrädare för föreningar och
organisationer inom området.
De kommunala råden är ett referensorgan med överläggnings- och yttranderätt
i frågor som berör den aktuella målgruppen.
Kommunen ska samråda och informera om sin verksamhet, om planerade
förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har betydelse för rådets
målgrupp. Kommunen ska inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att
rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets behandling.
Intresseorganisationerna ska informera om och ge förslag till lämpliga
förändringar och åtgärder i den kommunala verksamheten.
Råden ska särskilt följa arbetet med den lokala överenskommelsen mellan
kommunen och idéburen sektor.

Rådets sammansättning
Rådet är knutet till kommunstyrelsen. Ett råd består av ledamöter från
kommunens nämnder och styrelser som har ansvar för frågor som berör
målgruppen samt företrädare för föreningar och organisationer som
representerar rådets målgrupp.
Ledamöterna väljs för en tid av fyra år eller tills dess nya ledamöter utses.
Mandattiden räknas från den 1 januari året efter allmänna val.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se
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Organisation
Ordföranden utses av kommunstyrelsen. Vice ordförande i rådet utses bland
företrädare för intresseorganisationerna.
Rådet har rätt att inom sig inrätta arbetsutskott eller arbetsgrupper.

Arbetsformer
Råden ska sammanträda minst 4 gånger per kalenderår, varav ett
sammanträde skall hållas i anslutning till budgetbehandlingen.
Dagordning bereds av ordförande i samråd med vice ordförande.
Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av ordförande och en av rådet
utsedd ledamot.
Råden ska årligen lämna en verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen.
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista ska vara rådets ledamöter tillhanda
14 dagar före rådets sammanträde.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer
än hälften av rådets ledamöter begär detta.
Rådet har möjlighet att bjuda in personer, funktioner och organisationer att
delta i rådets överläggningar.
För att få en bredare förankring kan rådet arrangera temakvällar och
konferenser.

Administrativt stöd
De kommunala råden har rätt till administrativt stöd för utskrivning av protokoll
och utsändning av handlingar m.m.

Arvode
Ledamöter får ersättning i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna
bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Lunds kommun under
förutsättning att ledamoten är folkbokförd i Lunds kommun.
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Särskilda bestämmelser
Kommunala Funktionshinderrådet
Uppdrag
Rådets arbete ska utgå från artikel 4 i FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning ”I utformning och genomförande av
lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra
beslutsfattande processer angående frågor som rör personer med
funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt
involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med
funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.”
Kommunen ska i enlighet med socialtjänstlagen på olika sätt främja
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för personer med
funktionsnedsättning.
Kommunala Funktionshinderrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning
av planen för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Sammansättning
Rådet består av 2 ledamöter från vardera kommunstyrelsen, barn-och
skolnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
servicenämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden. Handikappföreningarnas samarbetsorganisation i
Lund (HSO) utser inom sig tolv ledamöter, SRF Lundabygden och
Lundabygdens dövas förening utser två ledamöter vardera.

Kommunala Integrationsrådet
Uppdrag
Kommunala Integrationsrådet utser jury för Integrationspriset.

Sammansättning
Rådet består av 2 ledamöter från vardera kommunstyrelsen, barn-och
skolnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden ,
utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden samt 14 ledamöter från
föreningar med intresse av att bidra till ökad integration.
Kommunen bjuder inför varje ny mandatperiod in ideella föreningar vars syfte
är att främja integration att anmäla intresse för att ingå i integrationsrådet
under mandatperioden. Föreningen ska ha sin verksamhet i Lunds kommun,
vara demokratiskt uppbyggd, ej bedriva partipolitik eller enbart religiös
verksamhet, vara öppen på lika villkor för alla, via stadgar kunna visa att den är
ideell, samt ha minst 20 medlemmar.
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Kommunala Pensionärsrådet
Uppdrag
Kommunala Pensionärsrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning av
planer och program som berör äldre i kommunen.

Sammansättning
Rådet består av 2 ledamöter från vardera kommunstyrelsen,
byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och vårdoch omsorgsnämnden. (10) samt 10 ledamöter från Pensionärernas
riksorganisation PRO (2), SPF Seniorerna (2), SKPF (2), Riksförbundet
Pensionärsgemenskap RPG (2) och Lunds anhörigförening (2).

Kommunala Studentrådet
Syfte och uppdrag
Kommunala Studentrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning av
handlingsplan för studentsamverkan.

Sammansättning
Rådet består av 2 ledamöter från vardera kommunstyrelsen,
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden och utbildningsnämnden samt 12 ledamöter från Lunds
Universitets studentkårer (6), Kuratorskollegiet (4) och Akademiska föreningen
(2).

