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§ 85 2018.486 TN

Uppföljning av Alingsås kommuns policy för funktionshinder
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor ska gälla för alla kommunala
verksamheter, nämnder samt de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har en
övergripande och samordnande funktion. Nämnderna skall komplettera policyn med
handlingsplaner vilka ska inarbetas i nämndbudgeten. Kommunstyrelsen ansvarar för
uppföljning av policyn. En samlad utvärdering av policyn ska göras i slutet av
mandatperioden.
Nu är det dags för samtliga nämnder och bolag att redovisa vad som gjorts mellan 20142018 kring funktionshinderfrågor. Svaren ska redovisas enligt ett frågeformulär.
Frågeformuleringarna bygger på de strategier som är uppställda i policyn.

Sammanställning av svar gällande tekniska nämnden:
Medvetenhet/bemötande
Fråga: Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal
och förtroendevalda har ökat?
Svar: 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.

Tillgänglighet
Fråga: Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer tillgängliga för
alla invånare?
Svar: 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.
Fråga: Hur har ni arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare?
Svar: Före produktion av informationsskyltar har t.ex. kommunens tillgänglighetsstrateg
konsulterats. Annonsering i lokalpress, information på sociala medier.
Fråga: På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor och
tjänster samt vid anlitande av konsulter?
Svar: Riktlinjerna ”Tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysisk
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tillgänglighet” anges t.ex. många gånger som krav i förfrågningsunderlag vid upphandling av
projekteringskonsulter. Tillgänglighetsperspektivet vägs in i projektering och planering.

Delaktighet
Fråga: Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits lika
möjligheter att delta i samhällslivet?
Svar: Konkreta åtgärder i parkmiljö är t.ex. olika typer av tillgänglighetsanpassade
parkmöbler, tillgängliga gångvägar/ramper till nya anläggningar. Förbättrad belysning.
Fråga: Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har fått
tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning?
Svar: 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

Samordning/samverkan
Fråga: Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör personer med
funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande mandatperiod?
Svar: 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).
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-11-13, § 52.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner svaret som sitt eget och översänder till KLK.
Expedieras till
Kommunledningskontoret
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