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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.
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Medvetenhet/bemötande
-

Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd
personal och förtroendevalda har ökat? (Alla nämnder/bolag) 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 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.

-

-

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

-

Hur har arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare? (Alla
nämnder/bolag) 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.

-

På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor
och tjänster samt vid anlitande av konsulter? (Alla nämnder/bolag)
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.

-

Vilka insatser har gjorts för att tillgodose invånarnas behov av kollektiva
transporter? (Kommunstyrelsen)

Delaktighet
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-

Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits
lika möjligheter att delta i samhällslivet? (Alla nämnder/bolag) 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.

-

Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har
fått tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning? (Alla
nämnder/bolag) Ingår i Avdelningen för funktionsstöd uppdrag att alla brukare har
meningsfullt arbete och fritid utifrån insats.

-

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) Vid samverkansmöten kring barn/unga lämnas

-

-

alltid information vilket stöd som finns och på vilket sätt olika verksamheteter kan bidra.
Samverkansmöten med 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.

Vilka former för samverkan mellan kommunen och föreningar för personer
med funktionsnedsättningar finns? (kommunstyrelsen)

