Uppföljning av policy för funktionshinderfrågor,
mandatperioden 2015-2018
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. Ett tillgängligt samhälle är bra för alla, men
nödvändigt för att fler personer med funktionsnedsättning skall kunna bli delaktiga i
samhällslivet. Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. Kommunen har ett stort
ansvar för många verksamheter som är nära knutna till invånarna. Det handlar om
tillgänglighet till bostäder, publika lokaler, allmänna platser och kommunens egna
verksamheter. Det handlar också om tillgänglig information, där det är viktigt att kunna
tillgodose behovet utifrån olika funktionsnedsättningar. Men det är också en stor utmaning
inte minst med tanke på det stora antal människor som kommit som flyktingar och som också
har rätt till information. Vi som kommun är skyldighetsbärare gentemot medborgarna som är
rättighetsbärare och måste därför se till att mänskliga rättigheter kan åtnjutas av alla och att
ingen diskrimineras.
Policyn har fyra huvudområden, medvetenhet/bemötande, tillgänglighet, delaktighet samt
samordning/samverkan som. Här nedan kommer först en sammafattning hur det samlade
arbetet med förbättringar för en ökad delaktighet för fler i våra verksamheter. En hel del är
gjort och påbörjat men det finns en hel del kvar att uträtta i vår strävan att bli en kommun för
alla.
Uppföljningen visar att Alingsås kommun är på rätt väg med arbetet kring
funktionshinderfrågor, men för att uppnå jämlikhet där alla kan vara delaktiga på så lika
villkor som möjligt behöver arbetet intensifieras. Ett rättighetsbaserat arbetssätt är en naturlig
väg 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.

Medvetenhet/bemötande
Sammafattningsvis sker det en del i organisationen när det handlar om att öka kunskapen
kring funktionshinderfrågor. Det är en bit kvar tills alla invånare har samma möjlighet att delta
i samhällslivet på lika villkor eller blir bemötta på ett jämlikt sätt. Viktigt är att fortsätta arbetet
med att utbilda både anställd personal och förtroendevalda i funktionshinderfrågor och
diskrimineringslagen.
Tillgänglighet
Genom tydligare lagstiftning och att vi har antagit att följa VG-riktlinjerna bygger vi nya
lokaler som är tillgängliga för fler, inte minst skolor och Nolhaga Parkbad. Även genom
Tillgänglighetsdatabasen (TD) och TD-inventeringen är det enklare att se vilka enkelt
avhjälpta hinder som kan åtgärdas. Det mesta är inventerat och nu krävs en plan för att
åtgärda dessa enkelt avhjälpta hinder (EAH).
Tillgängligheten av kommunens tjänster har blivit bättre genom digitalisering. Information ut
till invånarna genom till exempel genom ”kommunen i korthet” och TD.
Digitalisering av fler tjänster och ökat inflytande är indikatorer som behöver fortsatt
utveckling. Utvecklingen av den nya hemsidan kommer öka tillgängligheten för invånarna.
Delaktighet
Kom Loss-mässan som lyfter fram och uppmuntrar till rörelse och aktiviter för personer med
funktionsnedsättning. TD hjälper till att kunna planera besöket i kommunens offentliga lokaler
och parker. VG-riktlinjerna som följs vid nybyggnation, renoveringar och tillbyggnationer ger
bättre delaktighet för alla invånare. Lekplatser och Gräsbadet vid Gerdsken har
tillgänglighetsanpassats.
Samordning/samverkan
Internt är Funktionshindernätverket navet för att samarbeta vidare i arbetet för ett samhälle
tillgängligt för så många som möjligt. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är forum för
dialog mellan intresseföreningar och tjänstepersoner och förtroendevalda.
Här nedan följer nämndernas och bolagens redovisning av uppföljningen av vad de har gjort
utifrån policyn.
Medvetenhet/bemötande, Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet
och engagerade medarbetare (mål 5)
Öka kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal och förtroendevalda.
KoF




Inför att Nolhaga Parkbad öppnar i början av 2019 genomför förvaltningen särskild
information till personalen som berör hur den nya anläggningen är anpassad till
personer med funktionsvariation. Det handlar bland annat om att gå igenom alla de
olika anpassningar som finns i byggnaden så som hissar till simbassäng samt olika
anordningar i de tillgänglighetsanpassade omklädningsrummen.
Kulturskolans medarbetare har haft särskild kompetensutveckling kring hur
undervisning för barn och unga med funktionsvariationer kan genomföras.
Medarbetarna vid den öppna och riktade ungdomsverksamheten har fört samtal om
inkludering och delaktighet i ungdomsgrupper.
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Dialog i dessa frågor sker i forum såsom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lokala
samverkansforum, arbetsmiljöronder, arbetslagsmöten och introduktion av
nyanställda.
Integrationsavdelningen har haft samarbete med socialförvaltningen och
Arbetsförmedelingen i syfte att öka kunskapen om hur arbetet med LSS-frågor ske
och vilka insatser som behöver göras. Extra stöd och tid avsätts för personer med
intellektuella funktionsvariationer och samarbete finns gällande individer vid
vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI).
I samband med att förvaltningschef har deltagit på möten med rådet för
funktionshinderfrågor, har frågan diskuterats på ledningsgrupp vilket indirekt kan
bidra till en ökad kunskap.

I verksamheterna fortbildats personal kontinuerligt kring att göra lärmiljöer tillgängliga
i förskola, grundskola och grundsärskola. Det gäller bl a Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) och barn i behov av särskilt stöd Specialpedagogiska
myndigheten (SPSM) med SPSMs studiepaket och SPMs Datematerial tillgängliga
lärmiljöer som finns för förskola till gymnasiet. (Delaktighet, Attityd, Tillgänglighet,
Elever). Ett annat exempel är TAKK (tecken som alternativ och kompletterande
kommunikation) i förskolan för att främja språkutveckling och arbeta med
språkstörningar. Riktade insatser har gjorts kring fortbildning för personal som har
barn med hörselnedsättning och andra funktionsnedsättningar.

TN


Anställda har fått möjlighet att delta på Prova-på utbildning ”Hur svårt kan det va”
anordnat av kommunens funktionshinderstrateg. Personal som arbetar med planering
av den fysiska miljön har gått denna utbildning. Representanter från dessa
avdelningar deltog i den Nationella tillgänglighetskonferensen i Alingsås hösten 2014.
Frågan tas upp löpande i planeringsfasen av våra olika projekt och åtgärder.



Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling till personal inom
funktionshinderområdet. Under de senaste åren har ett flertal satsningar genomförts
inom framför allt bemötandefrågor där personal har tagit del av föreläsningar och
utbildningar som har hållits av erkända profiler inom funktionshinderområdet, såsom
Nåkkve Balldin och Helene Tranquist, Även utbildning av personal i Motiverande
samtal (MI) har genomförts. Vidare har en pedagogorganisation byggts upp i
förvaltningen i syfte att säkerställa att kunskap hålls levande och hela tiden utvecklas
i det vardagliga arbetet nära brukaren. Våren 2017 togs ett gemensamt pedagogiskt
förhållningssätt fram som gäller för hela funktionshinderområdet (LSS och SoL). All
personal inom funktionshinderområdet ska utgå från denna och implementering har
skett genom internutbildningar. Socialnämnden har informerats om det pedagogiska
förhållningssättet på ett av nämndens sammanträden under våren 2017.

SN

VÄN


Sedan januari 2018 ingår avdelningen för funktionsstöd och LSS myndighetsutövning
i Vård- och äldreomsorgsnämnden. Syftet med överflyttningen av funktionsstöd och
LSS myndighetsutövning var att uppnå effektivare resursutnyttjande och
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samordningsvinster. Sammanslagningen har fungerat väl och ett bra samarbete
föreligger. Sammanslagningen har bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor
har ökat hos förtroendevalda genom att Vård- och äldreomsorgsnämnden fått
utbildning i LSS lagstiftningen för att kunna ta beslut inom det utökade
ansvarsområdet. Kunskapen har även ökat hos anställd personal genom att
gemensamma chefsträffar hålls för samtliga chefer inom den nya förvaltningen och
genom en ny gemensam Myndighetsavdelning.
Alingsås Energi
 Vi utbildar fackombud, chefer och skyddsombud i AFS 2015:4 och
diskrimineringslagen. Vi har också framtagit en policy och en handlingsplan mot
diskriminering och kränkande särbehandling.
Alingsåshem
 Förtroendevalda från vår styrelse och våra medarbetare (förvaltare och projektledare)
har aktivt deltagit på de utbildningar som kommunledningskontoret har erbjudit under
mandatperioden. Flera utbildningstillfällen har varit skräddasydda för vår verksamhet
vilket medfört ett högt deltagande från oss.
KS




Prova-på utbildningar har genomförts 2015, 2016 samt 2017, dessa har varit ett bra
sätt att sprida förståelse och kunskap.
Informerar internt kring nyheter inom funktionshinderområdet exempelvis ny
diskrimineringslag om bristande tillgänglighet från och med januari 2015.
Pågående arbete kring jämställdhets- och mångfaldsarbete där
funktionshinderperspektivet är en del.

Alla barn inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan skall genom information få ökad
medvetenhet om funktionshinderfrågor.
UN


BUN


Elever som är elevskyddsombud genomgår utbildning där frågor inom
funktionshinderområdet är aktuella.

I skollag, läroplan och kursplaner framgår allas lika värde och mänskliga rättigheter
och att arbeta för att öka medvetande bland barn och elever och hos
vårdnadshavare. Liksom svar ovan för personal. Elever i skolår 5 har varit målgrupp
för KOM LOSS mässan som har varit en gemensam återkommande aktivitet under 5
år. Se info om KOM LOSS på kommunens hemsida. Information till näringslivet och
övriga kommuninvånare

KS


Införandet av tillgänglighets- och bemötandepriset som KRF har delat ut är ett sätt att
öka medvetenhet inom näringslivet och kommuninvånarna kring
funktionshindersfrågor.
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Tillgänglighet, A,B och C; Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet
och engagerade medarbetare (mål 5). D: Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett
ekologiskt hållbart samhälle (mål 1).
A) Alla medborgare skall ha tillgång till offentliga lokaler och allmänna platser.

KoF













Överlag är förvaltningens lokaler anpassade för alla invånare och det finns hiss och
dörröppnare i lokalerna.
Vid renovering en av Nolhaga Parkbad har ett stort fokus legat på att
tillgänglighetanpassa anläggningen. Utöver branschens allmänna byggkrav avseende
detta har följande bland annat genomförts:
En simbassäng är utformad så att golvet går att hissa upp och ner för att anpassa sig
till olika målgruppers behov. Denna bassäng kan även reglera temperaturen upp till
33 grader.
Olika liftar och liftbord kommer att användas för lättare kunna ta sig i och ur
bassängerna.
Anläggningens omklädningsrum och duschutrymmen har anpassats och det finns
medföljandeomklädningsrum med duschbrits och personlyft. I duschrummen finns
särskilda tillgänglighetsanpassade platser, duschstolar osv.
Dörröppnare i armbågshöjd samt tröskelfria passager.
I Parkbadets receptionsdel finns det en lägre del som är vänder sig till rullstolsburna.
Under perioden har också Kulturhuset renoverats och byggts ut och
tillgänglighetsfrågorna stod även vid denna renovering i fokus. Under 2018 har också
Kulturhusets hörselslingeutrustning utvecklats och ytterligare förbättringar kommer att
genomföras vid utrymmet runt scenen.
Vid Alströmergymnasiet följs tillgängligheten upp vid arbetsmiljöronder i syfte att
skapa en tillgänglighetsanpassad skola. Exempelvis säkerställs att grundläggande
funktioner som tillgänglighet via dörrar och toaletter är funktionsdugliga. Under
perioden har vissa dörrar anpassats med automatiska dörröppnare som kan styras
med fjärrkontroll eller fast öppnare. Orienteringen kring lokaler har tydliggjorts genom
skyltar och taktila skyltar. Det har även påbörjats en projektering av
tillgänglighetsanspassning för idrottshallen, vilket omfattar entré samt
omklädningsrum.
Lokalerna i Utbildningens hus där Campus Alingsås och Integrationsavdelningen
bedriver verksamhet är tillgänglighetsanpassade. Under våren 2018 gjorde
räddningstjänsten en utvärdering av särskild utbildning för vuxnas placering i
Utbildningens hus och bedömde att placeringen var godkänd ur ett
utrymningsperspektiv. Bärstol köptes även in för att ytterligare förstärka snabb
utrymning.

UN


Vid Alströmergymnasiet följs tillgängligheten upp vid arbetsmiljöronder i syfte att
skapa en tillgänglighetsanpassad skola. Exempelvis säkerställs att grundläggande
funktioner som tillgänglighet via dörrar och toaletter är funktionsdugliga. Under
perioden har vissa dörrar anpassats med automatiska dörröppnare som kan styras
med fjärrkontroll eller fast öppnare. Orienteringen kring lokaler har tydliggjorts genom
skyltar och taktila skyltar. Det har även påbörjats en projektering av
tillgänglighetsanspassning för idrottshallen, vilket omfattar entré samt
omklädningsrum.
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Lokalerna i Utbildningens hus där Campus Alingsås och Integrationsavdelningen
bedriver verksamhet är tillgänglighetsanpassade. Under våren 2018 gjorde
räddningstjänsten en utvärdering av särskild utbildning för vuxnas placering i
Utbildningens hus och bedömde att placeringen var godkänd ur ett
utrymningsperspektiv. Bärstol köptes även in för att ytterligare förstärka snabb
utrymning.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar just nu med att förbättra tillgängligheten i entrén,
bland annat planeras en självservicestation är mer tillgänglig för rullstolsburna. I
samband med detta kommer också informationen i entrén ses över och ett mer
lättillgängligt språk användas. Digital självservice är utgångspunkten för entrén.
Alingsåshem är hyresvärd för våra lokaler.

Verksamheten är i stort tillgänglighetsanpassad, men ytterligare insatser behövs.
Insatser vidtas kontinuerliget efter behov. Nya lokaler är alltid
tillgänglighetsanpassade och även utemiljöer.

TN


Vid projektering och anläggningar i den fysiska utemiljön tillämpas ”Tillgängliga och
användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet” i så stor
utsträckning det är möjligt. Nivåskillnader, lutningar, skötsel etc tas med i planeringen.



Tillgänglighetsperspektivet beaktas alltid när förvaltningen ska in i nya lokaler och
anpassningar görs vid behov. I samband med nybyggnation av förvaltningens lokaler
2016- 2017 beaktades detta särskilt.

SN

VÄN


Samtliga lokaler tillgänglighetsanpassats, exempelvis äldreboenden. När
verksamheten söker nya lokaler är tillgänglighet ett krav. Medverkat i projekt
Tillgänglighetsdatabasen.

Alingsås Energi
 Ljuset, Södra Strömgatan 5. I kundmottagningen har det gjorts möjligt för rullstolar
och för dem som inte kan gå i trappor att ta sig upp för en lågt lutande ”ramp”.
Dörrarna är försedda med automatisk öppning via knapp, eller om
receptionspersonalen ser det inifrån hjälper de till med öppningen.
Alingsåshem
 Bolaget har avsatt investeringsmedel särskilt riktade till tillgänglighetshöjande
åtgärder. Vi har under 2018 tagit fram en mer konkret lista över vilka åtgärder som
ska vidtas. Den listan har vi börjat beta av under hösten 2018. I Rådhuset har vi t.ex.
börjat åtgärda enkelt avhjälpta hinder.
 Utöver ovanstående görs det tillgänglighetshöjande åtgärder i alla större
ombyggnationer av lokaler.
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KS





Under mandatperioden har det skett en implementering av VG-regionens riktlinjer och
standard för fysisk tillgänglighet. Nu är det en självklarhet i detaljplaner för
nybyggnation.
2015 anställdes en tillgänglighetsstrateg med inriktning på VG-riktlinjer och TD. 2018
finns ingen sådan tjänst kvar. Tillgänglighetsstrategen bemötte behovet av
tillgänglighetsperspektivet vid planering av nya områden samt byggnation och
nyförhyrning av kommunala lokaler.
Tillgänglighetsdatabasen (TD), inventering har skett av de flesta kommunala
verksamheterna så som skolor, parker, kulturhuset, Nolhaga parkbad. Uppföljning av
rapporter och avlägsnande av enkelt avhjälpta hinder är nästa steg i arbetet med TD.
Alingsåshem har börjat åtgärda EAH i rådhuset.

B) Kommunens information skall finnas tillgänglig för alla medborgare
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I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har alla elever ett personligt lärverktyg
(sk.1:1 datorer) vilket möjliggör inläsningstjänst, talsyntes och andra digitala
hjälpmedel.
Vuxenutbildningen har ett statligt uppdrag att erbjuda flexibel och individanpassad
undervisning. Eleverna erbjuds att låna digitala lärverktyg under skoltid vilket också
möjliggör dessa tjänster. Övriga tillgänglighetsanpassade tjänster är Arena för
lärande, e-tjänster, tillgänglighet för besök och personlig service.
Integrationsavdelningen arbetar ständigt med individanpassad kommunikation vilket
kan ske genom översättningar, muntlig information med och utan tolk, skriftlig
information tillsammans med handläggare och kommunikation genom bilder.

Kommunikatör ser löpande över innehållet på hemsidan och arbetar med att såväl
språk som områden/frågor ska bli mer lättillgängliga. Vid behov har också sökande
informerats om möjlighet till tolk, vilket också använts i något ärende.

I verksamheten har barn och elever tillgång till olika läromedel, i skolår 7-9 har alla
elever ett personligt lärverktyg, i skolår f-6 delar elever lärverktyg, men barn i behov
av särskilt stöd kan ha ett personligt lärverktyg. Via lärverktyg kan elever få tillgång till
inläsningstjänst och talsyntes, samt andra läromedel. Informations-kanaler är för
vårdansahavare Arena för lärande och för allmänhet hemsida. Andra åtgärder för
tillgänglighet är e-tjänster, tillgänglighet för besök och personlig service

TN


Före produktion av informationsskyltar har t.ex. kommunens tillgänglighetsstrateg
konsulterats. Annonsering i lokalpress, information på sociala medier



Under senaste åren har en utveckling skett när det gäller bildstöd i form av
bildskärmar och instruktionsbilder. Som exempel kan nämnas användandet av
skärmar för information om möten i förvaltningsbyggnaden samt att bildstöd har

SN
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använts vid genomförandet av brukarundersökningar. Ambitionen är att all
information som förvaltningen lämnar ut till kommuninvånare i form av broschyrer
eller information på Alingsås kommuns hemsida har ett tydligt och enkelt språk, så
kallat klarspråk.
VÄN


Verksamheten arbetar med att uppdatera hemsidan och hålla våra broschyrer
uppdaterade. Verksamheten har exempelvis medverkat på Kom Loss mässan.
Information finns i Tillgänglighetsdatabasen. Vi medverkar även på Plus55 mässa
och på Mötesplats Funktionshinder.

Alingsås Energi
 Alingsås Energi har en hemsida som ständigt uppdateras med aktuell information.
Vårt nyhetsbrev, Energiflödet, som kommer digitalt eller via post om man som kund
hellre önskar detta. Vi arbetar med sociala medier, t. ex Linkedin, Facebook och
Instagram för att nå ut med information om störningar i vårt elnät mm. Felanmälan,
flyttanmälan mm gör man enkelt via länkar på vår hemsida. Som kund kan man logga
in på Mina Sidor där man kan utföra enklare ärenden samt ta fram information om
t.ex. fakturor och elförbrukning.
Alingsåshem
 Bolaget har under senaste åren haft ambitionen att hemsidan och annan information
till hyresgäster skrivs i klarspråk. Vi använder oss av t.ex. verktyget LIX
(Läsbarhetsindex) som stöd i det här arbetet. Vi försöker medvetet skriva enkelt och
begripligt språk i all vår information internt och externt.
KS





Kommunen i korthet var ett bra redskap att nå ut med information via sociala medier
så att fler kunde ta del av information.
Arbetar på en ny hemsida, kommer att bli mer tillgänglig.
Implementerat Klarspråk i förvaltningarna.
Fortsätter arbetet med att förenkla dialogen med kommuninvånarna.

C) Tillgänglighetsperspektivet skall finnas med vid upphandling av varor och tjänster
samt vid anlitande av konsulter.
UN


SBN


Vid upphandling av möbler och pedagogiskt material beaktas
tillgänglighetsperspektivet. Under 2017 och 2018 upphandlades ett digitalt
examinationssystem för nämndens samtliga elever. Stor vikt lades på
tillgänglighetsanpassning för samtliga elever och i synnerhet för elever med speciella
behov. Exempel på anpassningar i det digitala examinationssystemet är talsyntes,
responsiv design samt förstoring och förminskning av visuell yta och elever har
möjlighet att svara genom text, bild och ljud.

Vi följer de anvisningar som finns internt i kommunen för vad som gäller för
upphandlingar.
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Via upphandlingsenheten och i upphandlingsunderlag.

TN


Riktlinjerna ”Tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysisk
tillgänglighet” anges t.ex. många gånger som krav i förfrågningsunderlag vid
upphandling av projekteringskonsulter. Tillgänglighetsperspektivet vägs in i
projektering och planering.



Den största mängden tjänster som förvaltningen upphandlar är placeringar. Då det är
frågan om individuella placeringar utifrån individuella bedömningar är
tillgänglighetsperspektivet tillgodosett. I de individuella bedömningarna tas särskild
hänsyn till funktionsvariationer. Vid upphandling av konsulter följer förvaltningen
kommunens regelverk.

SN

VÄN


I upphandlingar har vi haft önskemål om krav på socialt samhällsansvar med
mångfald men det har ännu inte kommit med som krav. Vid upphandling av
nybyggnation finns alltid tillgänglighetsperspektivet med

Alingsås Energi
 Alingsås Energi Nät AB upphandlar de mesta av sina behov antingen genom
samupphandling med kommunen, systerbolag eller inköpscentraler. När man gör
egna upphandlingar är dessa ofta specialiserade för våra anläggningar och tjänster
där tillgänglighetsaspekter inte är uppenbara (t. ex driftmaterial och tekniska
anläggningar). I andra fall kan det finnas uppenbara aspekter, t. ex. när vi upphandlar
om/tillbyggnation av egna byggnader och då ställs det tillgänglighetskrav.
KS


Genomgång och information om tillgänglighet och VG-riktlinjer för personal på
upphandling, våren 2017.

D) Kollektivtrafik som tillgodoser medborgarnas behov av kollektiva transporter

KS


Arbetet med att tillgänglighetsanpassa hållplatser fortsätter.

Delaktighet, A; I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt (10). I Alingsås
skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling (11). B; I Alingsås finns goda
möjligheter till arbete och företagande(2), I Alingsås ger utbildning kunskaper för en
dynamisk framtid (8). C; I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och
föreningsliv (9)
A) Personer med funktionsnedsättning skall ha lika möjligheter att delta i samhällslivet
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ÖN


KoF


I Överförmyndarnämndens grunduppdrag ingår att hjälpa människor som inte kan
företräda sig själva genom att utse ställföreträdare. Ytterligare åtgärder har inte
genomförts.

Se åtgärder under tillgänglighet

UN



SBN


BUN


Samtliga elever, med eller utan funktionsnedsättning, ska enligt nationella
styrdokument vara delaktiga i sin utbildning.
Samtligaindivider inom Integrationsavdelningens verksamhet bjuds in till aktiviteter
och samhällsinformation oavsett funktionsförmåga. Aktiviteter anpassas efter behov
och personer kan få stöd i resor och ta sig till aktiviteter vid behov innan LSS eller
annat stöd har kommit igång.

Lagstiftningens minimikrav vad gäller byggnation finns i PBL och BBR, vilket innebär
att lagstiftaren ställer krav på viss tillgänglighet i samband med framförallt
nybyggnation men också vid vissa ombyggnationer. Tillgänglighetsperspektivet finns
också med i detaljplaneringen, och MR-strateg deltar i vissa plangrupper för att
särskilt bevaka frågan.

Alla barn och elever ska vara delaktiga i förskolan och skolan, det ingår i vårt
huvuduppdrag. Att utveckla tillgängliga lärmiljöer är ett ständigt pågående arbete.
Vad gäller fysisk tillgänglighet är den relativt god i alla förskolor och skolor och även
förvaltningskontor. Åtgärder vidtas med fastighetsägaren vid behov. Vid ny- och
ombyggnation görs åtgärder för att öka fysisk tillgänglighet. När det gäller övriga
funktionsnedsättningar arbetar verksamheten konstant med att utveckla lärmiljöer och
med kompetensutveckling inom t ex npf.

TN


Konkreta åtgärder i parkmiljö är t.ex. olika typer av tillgänglighetsanpassade
parkmöbler, tillgängliga gångvägar/ramper till nya anläggningar. Förbättrad belysning.



Ökade möjligheter för sysselsättning på dagtid har skapats för personer med psykisk
ohälsa i form av verksamheten Gläntan, vilket är en öppen insats som ej kräver
biståndsbeslut. Genom verksamheten får personer som tidigare riskerat isolering en
meningsfull sysselsättning i syfte att må bättre och ges ökade förutsättningar till
delaktighet i samhällslivet.

SN

VÄN


Ingår i Avdelningen för funktionsstöds uppdrag att alla brukare ska kunna leva som
andra och ha goda levnadsvillkor och ta del av samhällslivet i övrigt.
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Alingsåshem
 Alla våra renoveringar och nybyggnationer har genomförts med extra omsorg för att
öka tillgängligheten. Exempelvis Noltorpshöjd och Trollskogen är innovativa
byggprojekt utifrån den höga graden av fysisk tillgänglighet som skapats i dessa
fastigheter. Byggprojekten anses vara sverigeunika inom just fysisk tillgänglighet.
 I samband med att vi bygger nya skolor och förskolor följer vi alltid Västra
Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighet för publika delar. Vi har under 2018
varit behjälplig både för Vård- och äldreomsorgen och Barn- och
ungdomsförvaltningen att definiera vilka publika delar som omfattas i kommunens
äldreboenden och i förskolor och skolor i samband med framtagandet av
ramprogram. Ramprogrammen ska användas som en riktlinje vid större om, -till- och
nybyggnationer av förskolor, skolor och äldreboenden i Alingsås kommun och där
tillgänglighet är en viktig del.
KS



Kom Loss- mässan har arrangerats 2015, 2016 samt 2017 med uppehåll under 2018.
En föreningsmässa för att visa utbudet av aktiviteter för personer med
funktionsnedsättningar.
TD gör det möjligt att planera sitt besök för personer med funktionsnedsättning.

B) Skapa möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ha tillgång till ett
meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning.

ÖN


Inga åtgärder har genomförts och bedöms inte genomförbar för
Överförmyndarnämnden.



Utbildningsmöjligheter ges på gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna,
där utbildningen anpassas utefter elever behov. Stor vikt läggs vid att hitta rätt
praktikplatser för elever på gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen.
Gällande gymnasieskolan i övrigt så sker anpassning genom samtal med elev,
mentor, elevhälsoteam och rektor.

UN

SBN


BUN


Samhällsbyggnadskontoret har i den löpande verksamheten person från
arbetsmarknadsenheten, vilket har fallit mycket väl ut för såväl verksamheten som för
individen.

Se tidigare svar, samt att det finns några lönebidrags anställningar i förvaltningen.

TN


Vid anläggande av nya lekplatser/ upprustning av befintliga lekplatser är ökad
tillgänglighet ett krav, åtminstone en del av lekplatsen ska vara tillgänglighetsanpassad. Exempelvis Nolhaga lekplats och Parkgatans lekplats i Sollebrunn.
11

SN


VÄN


Under våren 2018 startade verksamheten Kompassen, vilket till skillnad från Gläntan
är en beviljad insats. Kompassen syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning för
personer som annars riskerar att isolera sig eller som har behov av att skapa en
struktur i sin tillvaro. Målsättningen är att så många som möjligt ska kunna slussas
vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering via arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenheten skräddarsyr arbetslivsinriktade insatser för att kunna
tillgodose individuella behov. Målet är att rusta den enskilde för att kunna komma
vidare i utbildning och arbete.

Ingår i Avdelningen för funktionsstöd uppdrag att alla brukare har meningsfullt arbete
och fritid utifrån insats.

Alingsås Energi
 Vi har under flera års tid haft samarbete med Slussen och tillhandahållit en
praktikplats för en person med funktionsnedsättning
Alingsåshem
 Vi har permanent en praktikplats för personer med funktionsnedsättning genom AME.
Praktikplatsen har varit tillsatt under de två senaste åren.
KS


Ansökningsprocessen förenklad genom färre frågor i offentliga jobb. Fortsatt översyn
av digitala ansökningsformulär så att de är tillgänglighetsanpassade samt fortsatt
arbete för att få fram fler praktikplatser inom Alingsås kommun.

C) Personer med funktionsnedsättning skall ha lika möjligheter till kultur- och
fritidsaktiviteter.
KoF





Förvaltningen har kontinuerlig dialog med Alingsås hem när det gäller utvecklingen av
de tillgänglighetsanpassade lokaler och sporthallar som förvaltningen hyr ut till
idrottsföreningar och enskilda. Kulturhusets verksamheter har ett samarbete med
särskolorna i Alingsås för att skapa ett anpassat och särskilt riktat utbud för de med
intellektuella funktionsvariationer. Bibliotekets utbud av inläst litteratur ökar ständigt
och blir alltmer lättillgängligt i takt med den tekniska utvecklingen utvecklas.
Verksamheten vid kulturhuset riktar sig till alla i samhället och finns det svårigheter att
ta del av dess utbud finns det möjlighet till riktad service till denna målgrupp. Exempel
på riktad service är museets uppsökande verksamhet på äldreboenden och ”Boken
kommer” vilket är en service där biblioteket kör hem böcker till den som inte själv kan
ta sig till biblioteket på grund av en funktionsvariation eller sjukdom.
Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden genomfört en funktionshinderanpassning
av Gräsbadet vid sjön Gerdsken.
Under flera år har förvaltningen varit med och ansvarat för föreningsmässan ”Kom
loss”. Detta var en mässa som kommunen arrangerade tillsammans med Västra
Götalandsregionen och Parasport/Västergötland, för att skapa en ökad tillgänglighet,
delaktighet och hälsa. Oavsett funktionsförmåga ska en person kunna delta i
12

fritidsaktiviteter. Vid mässan deltog föreningar som har verksamhet eller som önskade
starta verksamhet där personer med funktionsvariationer kunde delta.

Samordning/samverkan I Alingsås finns valfrihet och självbestämmande (6). I Alingsås
skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling (11)
Bättre samarbets-former mellan kommunala nämnder/förvaltningar/bolag i frågor som
berör personer med funktionsnedsättning
KoF


KoF deltar i funktionshindernätverket, i kommunens råd för funktionshinder- frågor
samt i BUS-samverkan

ÖN


Överförmyndarnämnden medverkar i Kommunala rådet för funktionshinder- frågor en
gång per år. Överförmyndarhandläggare är ute på verksamheters olika APT och
föreläser om överförmyndarnämndens verksamhet.



Möten sker med funktionshindersnätverket, sammanträde med Kommunala rådet för
funktionshinder, delaktighet med Kom loss-mässan. Regelbundna möten sker med
Alingsåshem för att säkerställa de krav som finns på en modern gymnasieskola. I
övrigt sker samverkan inom BUS med berörda nämnder, Närvårdssamverkan/SAMLA
samt Västbus

UN

SBN

BUN


Funktionshindernätverket, kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Årligt möte med KFR och samverkan inom BUS – med berörda nämnder, samt
Närvårdssamverkan/ SAMLA och Västbus, samt Specialpedagogiska myndigheten

TN


Representanter från gatu- och parkavdelningarna har regelbundet deltagit i
funktionshindernätverkets möten. De har också tillsammans med representanter från
de förtroendevalda årligen deltagit i möten anordnade av Kommunala Rådet för
Funktionshinderfrågor t.ex. Dialogdagen. Likaså deltog representanter från gatu- och
parkavdelningarna i VG-gruppen under den tid den var verksam (2014-2016).



Förvaltningen har deltagit i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor som är ett
forum där olika intresseorganisationer deltar tillsammans med socialnämnden, vårdoch omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden.

SN

VÄN


Vid samverkansmöten kring barn/unga lämnas alltid information vilket stöd som finns
och på vilket sätt olika verksamheteter kan bidra. Samverkansmöten med
13

professionella inom förskola, grundskola och med gymnasiesärskolan har syftet att
öka kunskapen om vad som styr LSS-lagstiftningen och hur vi på bästa sätt
tillsammans kan stödja. Förslag på utvecklingsområde är hur man på ett mer
effektfullt sätt kan anpassa gymnasieskolan för ungdomar med autismdiagnoser. Idag
får elever flytta och bo på internat för att få en fungerande skolgång. Någon särskild
information till barn-och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har inte lämnats.
Samverkan sker även inom områden Psykisk ohälsa, försörjningsstöd, missbruk,
Familjehemssekreterare med Socialförvaltningen. Dessutom kontaktperson för
lägenhetsfrågor -Alingsåshem, kontaktperson för lägenhetsfrågor och lokaler-externa
fastighetsbolag, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Habiliteringen inom VG regionen
samt privata företag gällande praktikplatser för deltagare inom verksamheten.
Alingsåshem
 Vi har deltagit aktivt i funktionshindernätverket och på dialogmöten med KRF. Vi har
även varit delaktiga i Kom loss-mässan de år som den har genomförts i kommunen.
KS


Samordna arbetet kring det förvaltningsövergripande nätverket för
funktionshinderfrågor. Kontinuerlig kontakt med förvaltningar i frågor som rör
tillgänglighet.

Former för samverkan mellan kommunen och föreningar för personer med
funktionsnedsättning
KS



Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Kom Loss-mässan

2019-02-20
Robert Gustafsson
MR-strateg, Kommunledningskontoret
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