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Uppföljning av policy för funktionshinderfrågor i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
I policyn för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun, antagen av kommunfullmäktige den 23
mars 2011, § 34 framgår att en samlad utvärdering av policyn skall göras i slutet av varje
mandatperiod. Någon uppföljning gjordes inte för mandatperioden 2011-2014.
Förvaltningens yttrande
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.
Under mandatperioden 2015-2018 har det gjorts en hel del i arbetet att främja, skydda och
säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den offentliga miljön ute blir
mer tillgänglig för allt fler. Bland annat anpassas busshållplatser, lekplatser och badplatser.
Personal utbildas i diskrimineringslagen, prova på utbildningar och andra relevanta
utbildningar för att göra ett så bra jobb som möjligt i mötet med kommuninvånarna.
Renoveringar, tillbyggnationer och nybyggnationer utgår från VG-riktlinjerna och blir
tillgängligare. Utförligare beskrivning finns i bilagan.
Uppföljningen visar att verksamheterna arbetar med åtgärder för att uppnå jämlikhet där alla
kan vara delaktiga på så lika villkor som möjligt, men att mycket arbete kvarstår. Arbetet med
tillgänglighetsdatabasen (TD) har varit bra för att uppmärksamma vilka hinder som finns
offentliga miljöer. Det arbete som ligger framför är nu att åtgärda dessa hinder. Ett
rättighetsbaserat arbetssätt är en naturlig väg att gå för att få fler kommuninvånare att känna
sig bemötta på ett jämlikt sätt och även en tydlig struktur för medarbetare att se sin yrkesroll
som skyldighetsbärare jämtemot rättighetsbärarna.

Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär ingen kostnad för verksamheten.
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