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Svar på remiss uppföljning funktionshinderfrågor
Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder och bolag har fått ett frågeformulär angående den uppföljning av Alingsås
kommuns policy för funktionshinderfrågor som ska göras varje år. Alingsås kommuns policy
för funktionshinderfrågor vilken antogs av kommunfullmäktige 23 mars 2011, § 34.
Svarsdatum är satt utifrån att ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott den
5 december 2018.
Nedan redovisas svar på de frågor som är ställda till alla nämnder/bolag alternativt till
samhällsbyggnadsnämnden.

Medvetenhet/bemötande
-

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

Tillgänglighet
-

Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer
tillgängliga för alla invånare? (Alla nämnder/bolag).
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.

-

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

-

På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor
och tjänster samt vid anlitande av konsulter? (Alla nämnder/bolag). Vi följer de
anvisningar som finns intern i kommunen för vad som gäller för upphandlingar.

Delaktighet
-

Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits
lika möjligheter att delta i samhällslivet? (Alla nämnder/bolag). 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 MRstrateg deltar i vissa plangrupper för att särskilt bevaka frågan.

-

Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har
fått tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning? (Alla
nämnder/bolag). Samhällsbyggnadskontoret har i den löpande verksamheten
person från arbetsmarknadsenheten, vilket har fallit mycket väl ut för såväl
verksamheten som för individen.

Samordning/samverkan
-

Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör
personer med funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande
mandatperiod? (Alla nämnder/bolag). Funktionshinderrådet

Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontoret svar på frågor enligt ovan och
lämnar dem som svar på remissen till kommunstyrelsen.
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