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Socialnämndens svar på uppföljning av Alingsås kommuns
policy för funktionshinderfrågor
Nedan följer en redovisning av nämndens arbete under mandatperioden utifrån de
frågeformuleringar som bygger på de uppställda strategierna som finns kopplade till
målen.

Medvetenhet/ bemötande
Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd
personal och förtroendevalda har ökat?
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.

Tillgänglighet
Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer
tillgängliga för alla invånare?
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.
Hur har ni arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare?
Under senaste åren har en utveckling skett när det gäller bildstöd i form av
bildskärmar och instruktionsbilder. Som exempel kan nämnas användandet av
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skärmar för information om möten i förvaltningsbyggnaden samt att bildstöd har
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.
På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor
och tjänster samt vid anlitande av konsulter?
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.

Delaktighet
Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits
lika möjligheter att delta i samhällslivet?
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.
Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har
fått tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning?
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.

Samordning/ samverkan
Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör
personer med funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande
mandatperiod?
Förvaltningen har deltagit i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor som är ett
forum där olika intresseorganisationer deltar tillsammans med socialnämnden, vårdoch omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden.
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