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Återrapport strategi för tillgänglighetsarbete
Förslag till beslut
Intentionen med uppdraget är uppfylld genom det arbete som gjorts och genom de
styrdokument som finns för tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighetsarbetet pågår i den
dagliga driften.
Ärendet
I budget 2015-2018, KF §103 2015-06-17, beslutades följande:
”Kommunen ska snarast ta fram ett program och en strategi för tillgänglighetsarbetet
i Bollebygds kommun. Strategin ska vara vägledande för ett heltäckande
tillgänglighetsarbete i alla delar av kommunens verksamheter. I strategin ska också
kommunens policy för funktionshinderfrågor beaktas, där tillgänglighet anges som ett
prioriterat område.”
Uppdraget initierades som ett yrkande av Bente Johansson (M).
Samhällsbyggnadsnämnden rapporterade följande i årsredovisningen för 2016:
”Kommunfullmäktige gav nämnderna i uppdrag att ta fram en kommunövergripande
strategi för tillgänglighetsarbetet i kommunen. En arbetsgrupp har tillsatts med
representanter från olika enheter inom förvaltningen. Arbetet med den fysiska
tillgänglighetstrategin var tänkt att inledas under hösten 2016. Under senhösten gick
fastighetschef samt bygglovhandläggare en utbildning för att möjliggöra
datainmatning i tillgänglighetsdatabasen. De mest publika fastigheterna har, med
hjälp av inventerare, inventerats i januari 2017 och går nu att söka fram i
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Tillgänglighetsdatabasen. Strategin är däremot inte påbörjad, arbetet kommer att
startas upp under 2017.
”Tillgänglighetsvandringar, med stöd av folkhälsosamordnare, politiker och
tjänstemän, har genomförts på en skola, ett bibliotek samt en badplats. Resultatet
(de synpunkter som inkommit) av denna medborgardialog, har presenterats för
samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen.”
Utöver insatserna som redovisats ovan finns flera styrdokument kring
tillgänglighetsfrågor, varav några är:
- Policy för funktionshinderfrågor (innehåller strategier och ansvarsfördelning)
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
- Plan och bygglagen
- Språklagen (”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat enkelt och begripligt”)
- Interna riktlinjer för webbpublicering
- Interna riktlinjer för förbättrad tillgänglighet (angående e-post, telefoni,
hänvisningar etc).
Sammantaget uppfyller dessa åtgärder och styrdokument intentionen med yrkandet.
Tillgänglighetsarbetet pågår i den dagliga driften.
Om ytterligare åtgärder ska vidtas bör dessa planeras och budgeteras i nämndernas
verksamhetsplanering och återrapporteras därigenom.
Beslutsunderlag
-

Återrapport strategi för tillgänglighetsarbete, tjänsteskrivelse

-

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, §103, 2015
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