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KFR § 1  

Uppföljning av tidigare protokoll 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Lennart Månsson (M) läser igenom föregående sammanträdes minnesanteckningar.  

Beslutsunderlag 
- Protokoll från kommunala funktionshindersrådet 2021-10-14 

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del tidigare protokoll och lägger det till 

handlingarna.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFR § 2  

Tillgängliga bad i Lomma kommun (Funktionsrätt Lomma) 

Ärendebeskrivning 
Teknik- och fastighetschef Mattias Persson presenterar sig för rådets representanter och 
förtroendevalda. Vidare redogör Mattias för följande:  

- I bryggan i Lomma har en badhiss som tidigare har varit uppe för diskussion. För att säkerställa 
att driften av badhissen fungerar har samhällsbyggnadsförvaltningen bemannat upp med 
jourhavande tekniker under hela badsäsongen. Rullstol som krävs för att använda hissen ska 
också ständigt vara på plats och behöver inte kvitteras ut. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
också införskaffat sig en reservstol i händelse att den ursprungliga går sönder. Nyckel till 
badhissen kan kvitteras ut hos kommunhusets kontaktcenter för långtidshyrning utan kostnad. 
Malin Stern (S) undrar vilka planer kommunen har för att kunna erbjuda spontanbad för de med 
funktionshinder och Mattias meddelar att det är något man tittar extra på just nu.  

- Långa bryggan i Bjärred har tidigare diskuterats ur ett tillgänglighetsperspektiv. Förslag har 
funnits om en badhiss även här, alternativt en ramp. Det som har talat emot förslaget är att 
badhissen skulle utsättas för hård vind samt risk för skador av höga vågor då den måste placeras 
ut långt ute på bryggan på grund av det låga djupet. En ramp behöver också vara väldigt lång då 
rekommendationerna för tillgängligt bad är 0,9 meter i djup. Förvaltningen frågar bland annat 
om rådet kan godta ett förslag om baddjup på 0,5 meter. Pär Ekström (Funktionsrätt Lomma) 
menar att det är en mer kostnadseffektiv lösning att investera i så kallade Hippocampe badstolar 
som med fördel kan placeras på olika områden i kommunen. Ängelholms kommun har en sådan 
lösning exempelvis. Att anlägga en ramp som måste lyftas upp och som behöver vara väldigt lång 
är inte en kostnadseffektiv lösning, vilket förvaltningen tidigare också meddelat.  

 
Rådet diskuterar vidare att kommunikationen kring tillgängliga bad måste finnas på plats inför 
badsäsongen. Rådet diskuterar också hur förvaltningen samlar in information om tillgänglighet i 
anslutning till dess badplatser och hur tillgänglighetsaspekten beaktas i kommunens upphandlingar 
av entreprenader.  

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen.   

Beslutet expedieras till: 
Mattias Persson 
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KFR § 3  

Lagen om mobilitetsstöd (Funktionsrätt Lomma) 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningens utredare har i en skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen 
redogjort för hur lagen om mobilitetsstöd hanteras i Lomma kommun enligt följande:  

”I enlighet med lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst har kommunerna 
möjlighet att införa ekonomiskt stöd, så kallat mobilitetsstöd, för anskaffning och anpassning av 
motorfordon till personer med funktionsnedsättning för att öka personers möjligheter till förflyttning.  

En kommun får enligt lagen lämna mobilitetsstöd under förutsättning att den som ska få stödet 
samtycker till stödet, har tillstånd till färdtjänst enligt lagen om (1997:736) om färdtjänst, men inte 
har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken.   

En kommun som med stöd av lagen (1997:736) om färdtjänst har överlåtit sina uppgifter i fråga om 
färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet får även överlåta till myndigheten 
att fatta beslut i enskilda ärenden om lämnande av mobilitetsstöd. 

I enlighet med förordning (2014:133) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst får en 
kommun meddela föreskrifter om ytterligare förutsättningar för att sådant ekonomiskt stöd som 
avses i lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst ska lämnas till enskild som 
är kommunmedlem. 

I Regeringens proposition 2013/14:36 om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst konstaterar 
regeringen att vissa grupper av personer med funktionsnedsättning enligt bestämmelserna i 
socialförsäkringsbalken inte har möjlighet att få bilstöd. Det kan handla om att sökanden av bilstöd 
har fyllt 65 år eller att sökanden inte kan visa att han eller hon är beroende av ett motorfordon för att 
till exempel kunna arbeta eller utbilda sig. I vissa fall krävs det enligt regeringen även att personen 
med funktionsnedsättning själv ska köra motorfordonet för att bilstöd ska lämnas. 

Lagen om mobilitetsstöd syftar till att kommunen som ett komplement till färdtjänst får lämna 
ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till en person med 
funktionsnedsättning som enligt socialförsäkringsbalken inte har möjlighet att få bilstöd. För att 
kunna lämna denna form av ekonomisk ersättning måste kommunen emellertid besluta om att införa 
mobilitetsstöd och utfärda föreskrifter som fastslår under vilka förutsättningar mobilitetsstöd ska 
lämnas. 

Lomma kommun inte har fattat beslut om att införa mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst, 
vilket innebär att kommunen för närvarande inte kan lämna mobilitetsstöd till personer med 
funktionsnedsättning som inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken. I det fall det 
inkommer en ansökan om mobilitetsstöd måsta ansökan därmed avvisas.” 
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KFR § 3 (fortsättning) 

Under beredningen ställer Leif E Bjurström (Funktionsrätt Lomma) frågan kring om en ansökan kan 
riktas mot Region Skåne istället, som ansvarar för kommunens färdtjänst. 
Kommunledningsförvaltningen låter svara att då kommunen inte har fattat beslut om att införa 
mobilitetsstöd är det inte möjligt för kommuninvånare att erhålla det varken från kommunen eller 
från regionen. Kommuner som väljer att införa mobilitetsstöd kan emellertid överlåta hanteringen till 
regionen, så som Lomma kommun har gjort med färdtjänsten.  

Under beredningen frågar Malin Stern (S) om repsentanterna kan lyfta de eventuella problem som 
uppstår för de individer som kanske är i behov av mobilitetsstöd men som inte kan ansöka om det i 
Lomma kommun. Pär Ekström (Funktionsrätt Lomma) redogör för detsamma. Britt Hjertqvist (L) 
fyller i att det förebyggande arbetet är viktigt och att kommunen borde titta vidare på att införa 
möjligheten till ansökan om mobilitetsstöd.  

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFR § 4  

Undervisningen på Karstorp C (Funktionsrätt Lomma) 

Ärendebeskrivning 
Funktionsrätt Lomma vill påtala att undervisningen på Karstorp C uppfyller en hög klass och är 
mycket omtyckt och populär bland dess medlemmar. Funktionsrätt Lomma hoppas att inslagen från 
Karstorp C följer med till den nya Linneáskolan.  

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFR § 5 SBN/2022:119 

Habo Gård (Funktionsrätt Lomma) 

Ärendebeskrivning 
Pär Ekström (Funktionsrätt Lomma) lyfter att Lomma kommun och Lunds kommun bör se över sin 
samverkan kring Habo Gård. Filippa Swanstein (avdelningschef) för socialförvaltningen har tidigare 
redogjort att förvaltningen inte kan driva frågan längre utan att det krävs politiska beslut för att 
samverkan ska verkställas. Pia Johnson (S) tar med sig frågan till socialnämnden. Britt Hjertqvist (L) 
fyller i att detta har varit uppe för diskussion under en längre tid, men att hon också ska driva frågan 
framåt. Christian Kampmann (L) föreslår även Funktionsrätt Lomma att driva frågan tillsammans med 
dess motpart i Lunds kommun.  

Beslutsunderlag 
- E-mail från Funktionsrätt Lomma kring Habo Gård 

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFR § 6 SBN/2022:119 

Reflektioner ur artikel "Stora vinster med att äldre reser – i 21 kommuner är det 
fritt" (Christer Philipson, KD) 

Ärendebeskrivning 
Christer Philipsson (KD) redogör för artikelns innehåll och trycker på att fri rörlighet för äldre 
förebygger diverse sjukdomar och hälsoproblematik. Han föreslår att Region Skåne bör se över hur 
de prioriterar äldres möjligheter till resande och påtalar att Lomma kommun borde driva frågan kring 
att äldre och personer med funktionshinder ska få åka avgiftsfritt eller avgiftsreducerat i hela Skåne, 
inte bara inom kommungränsen. Då aktivt resande förebygger hälsoproblematik, med hänvisning till 
artikeln, och därmed förhindrar ökade kostnader inom vården borde kostnadsintäkterna för ett 
aktivt resande kunna finansieras inom befintlig budget. Flera regioner erbjuder redan sådana 
möjligheter för regionens äldre, och då borde Skåne även kunna detta.  

Vid beredningen av ärendet uppstår frågan hur ärendet kan lyftas till andra instanser varpå rådets 
sekreterare meddelar att protokollet fördelas till flera nämnder och att representanter för 
Skånetrafikens kund- och politikerråd även finns närvarande under dagens sammanträde som 
eventuellt hade kunnat lyfta frågan på en regional nivå. Malin Stern (S) fyller i att ett sådant förslag 
även kan väckas i kommunfullmäktige.  
 
Flera av medlemmarna i rådet är eniga om att tillgängliga resealternativ för kommunens äldre och 
övriga individer i kollektivtrafiken är en prioriterad och viktig fråga.    

Beslutsunderlag 
- Artikel från sydsvenskan: Stora vinster med att äldre reser – i 21 kommuner är det fritt  

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet uppmanar kommunens nämnder och representanterna inom 

Skånetrafikens kund- och politikerråd att driva frågan kring tillgängliga och enkla sätt att resa och 
röra sig fritt inom hela Skåne för dess äldre och individer med funktionshinder, 
funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
Samtliga nämnder och styrelsen 
Pia Johnson (S) 
Britt Hjertqvist (L)  
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KFR § 7  

Information från nämnderna 

Ärendebeskrivning 
Pia Johnson (S) och Britt Hjertqvist (L), vice ordförande respektive ledamot i socialnämnden, 
informerar om att Lomma kommun har infört att heltid ska bli norm. Målsättningen är att Lomma 
kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och att socialförvaltningen ska kunna locka mer 
personal till dess verksamheter. Pia och Britt informerar också om hur förvaltningen och nämnden 
jobbar för att vården ska bli bättre och om dess olika verksamheter. Leif E Bjurström (Funktionsrätt 
Lomma) frågar kring Cafe Hans Jonas som inte längre har någon verksamhet. Pia och Britt svarar att 
verksamheten lades ner efter samtal med de med beviljade LSS insatser som arbetade på caféet och 
då det beskrevs som stressigt av och för de arbetande.  

Monica Vikingsson (Demensförbundet) anser att personalen på kommunens särskilda boende är för 
få till antalet. Detta gäller särskilt på kvällstid, då man är fler på dagtid. Britt Hjertqvist (L) svarar att 
socialnämnden har fått till sig att bemanningsantalet ligger över rikssnittet, men både hon och Pia 
Johnson (S) tar med sig synpunkterna till socialnämnden. Samtidigt betonar Monica att driften har 
blivit bättre sen kommunen tog över ansvaret, men att schemaläggning och personalantalet behöver 
ses över.  

Lennart Månsson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, informerar om kommunens 
pågående byggprojekt, däribland Idrottshallen Rutsborg, Grundsärskolan och Långa bryggan. Han 
informerar också om planerade projekt som Gymnasieskolan/Kommunhuset och om kommande 
detaljplaner. Samhällsbyggnadsnämnden, före detta tekniska nämnden, har sedan årsskiftet fått ett 
större ansvar i beredningen av planärenden, som tidigare låg på kommunstyrelsen.  

Malin Stern (S), ledamot, informerar om att barn- och utbildningsnämnden just nu fokuserar mycket 
på gymnasieskolan som ska byggas. Däribland diskuteras det om en gymnasiesärskola kan byggas i 
kommunen eller inte. Nämnden jobbar även hårt med att förebygga och hjälpa de barn som lider av 
psykisk ohälsa och de barn som har särskilda behov.  

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFR § 8  

Information från representanterna och rapport från utskottet för 
tillgänglighetsfrågor 

Ärendebeskrivning 
Monica Vikingsson (Demensförbundet) informerar om att verksamheten har legat lågt under 
pandemin då många av de individer man företräder är särskilt utsatta för sjukdom. Men att 
föreningen planerar en rad aktiviteter för dess medlemmar. Föreningen ser ett behov av att lokala 
fler yngre medlemmar och jobba proaktivt mot demenssjukdomar. Samtidigt hyllar hon 
anhörigstödet i Lomma kommun.  

Pär Ekström (Funktionsrätt Lomma) redogör för att verksamheten är igång igen efter pandemin. Här 
försöker man också locka yngre förmågor.  
 
Leif E Bjurström (Funktionsrätt Lomma) lämnar en kort redogörelse för de diskussioner som förts i 
utskottet för tillgänglighetsfrågor och i kommunala trafiksäkerhetsrådet.  

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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KFR § 9  

Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Pia Johnson (S) informerar om att LSS verksamheten har fått in en ny tillgänglighetsanpassad buss 
som ska underlätta för de med rullstol att kunna transportera sig till och från olika utflyktsmål.  

Vidare informerar Pia att hon som representant för Lomma kommun i Skånetrafikens politikerråd har 
fått ta del av SRF:s skrivelse avseende begränsningar i vilka som beviljas färdtjänst på grund av 
synnedsättningar efter beslut från Region Skåne. SRF vill att Skånes kommuner ska yttra sig i frågan.  
Lomma kommun har inte tagit emot något material från Region Skåne i detta ärende. Kommunala 
funktionshindersrådet diskuterar ärendet men avger inget yttrande i sak vid detta tillfälle.  

Rådets sekreterare Philip Nilsson informerar om att kansliet gärna vill ta emot föreningarnas utsedda 
representanter och ersättare i samband med valet och nästkommande mandatperiod under hösten 
år 2022/våren år 2023.  

Beslut: 
- Kommunala funktionshindersrådet lägger ärendet ”Övrigt” till handlingarna.  

 _________________________________  

Beslutet expedieras till: 
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