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Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor
Antagen av kommunfullmäktige 23 mars 2011, § 34.

Inledning
Policyn utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Konventionen har antagits av Sveriges riksdag och den
trädde i kraft i Sverige januari 2009. Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att
främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Grundtanken i reglerna är delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning inom samhällets alla områden. Konventionen består av ett antal
artiklar som listar nödvändiga åtgärder inom samtliga livsområden och kan användas
som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning
ska få sina rättigheter uppfyllda.
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor skall vara en naturlig del i all
kommunal planering och budgetarbete men också ett verktyg i det dagliga livet för att
kunna förverkliga målen med policyn.
Det är viktigt att komma ihåg att skilja på funktionsnedsättning och funktionshinder,
där funktionshinder kommer från ett samspel mellan personer med
funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och miljön, vilka
motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.
Ansvar och uppföljning
Policyn skall gälla för alla kommunala verksamheter, nämnder samt av kommunen
helägda eller delägda bolag. Kommunstyrelsen har en övergripande och
samordnande funktion. Socialnämnden, som enligt sitt reglemente har personer med
funktionsnedsättning som målgrupp, är sakkunnig inom området.
Nämnderna skall komplettera policyn med handlingsplaner. Dessa skall visa vilka
konkreta åtgärdsförslag som krävs för att nå målsättningen om full tillgänglighet och
delaktighet inom respektive nämnds ansvarsområde. Konkreta mål och åtgärder skall
inarbetas i kommun- och nämndbudget.
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av policyn. Uppföljning regleras enligt
kommunens styrmodell. En samlad utvärdering av policyn skall göras i slutet av
mandatperioden.
Nu är det dags att samla in vad de olika nämnderna har gjort för handlingsplaner för
att komplettera policyn. Det här är en bra tid att se tillbaka på allt bra arbete som
läggs ner ute i nämnder/förvaltningar/bolag för att alla invånare ska kännas sig
välkomna/ delaktiga i ert arbete, inte minst personer med funktionsnedsättning.

Frågeformuleringarna bygger på de strategier som är uppställda i policyn och vilka
som är ansvariga är satta inom parentes efter frågeställningen. Svar ska vara
inskickat till robert.gustafsson@alingsas.se senast 9/11 -18.

2018-10-01

Medvetenhet/bemötande
-

-

Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd
personal och förtroendevalda har ökat? (Alla nämnder/bolag)
Hur har ni spridit information för att öka medvetandet om funktionshinderfrågor
inom förskola, grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen? (Barnoch ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden)
Hur har näringslivet och övriga kommuninvånare fått information kring
funktionshinderfrågor? (Kommunstyrelsen)

Tillgänglighet
-

Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer
tillgängliga för alla invånare? (Alla nämnder/bolag)
Hur har arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare? (Alla
nämnder/bolag)
På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor
och tjänster samt vid anlitande av konsulter? (Alla nämnder/bolag)
Vilka insatser har gjorts för att tillgodose invånarnas behov av kollektiva
transporter? (Kommunstyrelsen)

Delaktighet
-

-

Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits
lika möjligheter att delta i samhällslivet? (Alla nämnder/bolag)
Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har
fått tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning? (Alla
nämnder/bolag)
Hur tillgodoser ni att personer med funktionsnedsättning har lika möjligheter till
kultur- och fritidsaktiviteter? (Kultur- och fritidsnämnden)

Samordning/samverkan
-

-

Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör
personer med funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande
mandatperiod? (Alla nämnder/bolag)
Vilka former för samverkan mellan kommunen och föreningar för personer
med funktionsnedsättningar finns? (kommunstyrelsen)

