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§ 110 2018.186 SN

Uppföljning av Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor, antagen i kommunfullmäktige 23 mars
2011, § 34, utgår från Förenta nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Konventionen är antagen av Sveriges riksdag och trädde i kraft 2009.
Sverige har därmed förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
Policyn gäller för alla kommunala verksamheter, nämnder samt av kommunen helägda eller
delägda bolag. Vilka strategier som varje nämnd/ bolag ansvarar för framgår av policyn.
Kommunstyrelsen har en övergripande och samordnande funktion och ansvarar för
uppföljning av policyn, vilket ska ske i slutet av mandatperioden.
Målen i policyn utgår från följande områden:
Medvetenhet/ bemötande
Tillgänglighet
Delaktighet
Samordning/samverkan
Enligt remiss (2018.647 KS) ska samtliga nämnder och bolag senast 9 november redovisa
svar på frågeformuleringar som bygger på de uppställda strategierna som finns kopplade till
målen. Uppskov har därefter beviljats till nämndens sammanträde den 27 november.
Beredning
Förvaltningens arbete med de strategier som finns framtagna i policyn beskrivs i
förvaltningens svar på frågeformuleringarna.
Förtydligande
Av policyn framgår att socialnämnden genom sitt reglemente har personer med
funktionsnedsättning som målgrupp och därmed är sakkunniga i området. Sedan januari
2018 ansvarar vård- och äldreomsorgsnämnden för funktionshinderverksamheten (LSS) och
socialnämnden har kvar målgruppen inom socialpsykiatri (SoL).
Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-11-13, § 485, med tillägg till
förslag till beslut att i socialnämndens handlingsplan utifrån policyn ska det ingå installation
av ljudförstärkare i det största konferensrummet.

Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens svar på uppföljning av kommunens
policy för funktionshinderfrågor.
I socialnämndens handlingsplan utifrån policyn ska det ingå installation av ljudförstärkare i
det största konferensrummet.
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