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§ 63 2018.175 KFN

Uppföljning av Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor
Ärendebeskrivning
Den 23 mars 2011 § 34 antog kommunfullmäktige en policy för funktionhinderfrågor. Policyn
gäller för alla kommunala verksamheter, nämnder samt de av kommunen helägda eller
delägda bolagen. Kommunstyrelsen har en övergripande och samordnande funktion i detta
arbete samt ansvar för uppföljning av policyn. En samlad utvärdering av policyn skall göras i
slutet av mandatperioden. Kommunledningskontoret har därför skickat ut frågor till
nämnderna och bolagen för att kunna följa upp arbetet med policyn. Frågorna rör följande
områden:
 Medvetenhet/bemötande
 Tillgänglighet
 Delaktighet
 Samordning/samverkan
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 november angett följande:
Följande uppgifter finns att redovisa från kultur- och fritidsnämnden:

Detta område rör frågor avseende hur förvaltningen har bidragit till att kunskapen om
funktionshinderfrågor hos anställd personal och förtroendevalda har ökat.
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.

Detta område rör bland annat frågor hur förvaltningen har tillgängliggjort offentliga lokaler
och allmänna platser.
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:
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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.

Detta område rör frågor avseende hur förvaltningen tillgodoser att personer med
funktionsvariationer har lika möjligheter att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.
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 fritidsaktiviteter.
Vid mässan deltog föreningar som har verksamhet eller som önskade starta verksamhet där
personer med funktionsvariationer kunde delta.
Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i kommunen Råd för funktionshinderfrågor samt i BUSsamverkan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 november § 35.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen avseende funktionshinderfrågorna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras till
Kommunledningskontoret
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