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Yttrande över departementspromemorian Bortom fagert tal – om
bristande tillgänglighet som diskriminering (DS 2010:20)
Bilaga:
Sammanfattning

Ärendebeskrivning
Luleå kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Integrations‐ och
jämställdhetsdepartementets missiv Bortom fagert tal – om bristande
tillgänglighet som diskriminering. Sammanfattning bifogas.
I rubricerade promemoria föreslås att det i diskrimineringslagen (2008:567)
införs en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bestämmelsen omfattar
situationer där någon missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga
åtgärder för tillgänglighet, så att personer med en funktionsnedsättning
kommer i en situation som är jämförbar med den för personer utan sådan
funktionsnedsättning. Diskrimineringsförbudet mot bristande tillgänglighet
föreslås gälla för alla de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga
regler gäller i dag.
I utredningsuppdraget har även ingått att göra en översyn av användningen
av begreppen diskriminering, funktionshinder, funktionsnedsättning och
tillgänglighet i diskrimineringslagen och andra relevanta delar av svensk rätt.
Här föreslås också att begreppet ”funktionshinder”i regeringsformen,
diskrimineringslagen, lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen
och högskolelagen (1992:1434) ersätts med ”funktionsnedsättning”.
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I promemorian förs avslutningsvis också ett resonemang om behovet av ett
grundläggande perspektivskifte, när det gäller framtidens funktions‐
hinderpolitik bort från en politik som främst tar sikte på åtgärder för just
personer med funktionsnedsättning och mot ett samhälle som är planerat och
utformat för att det ska fungera för så många människor som möjligt utan
särskilda anpassningsåtgärder (universell utformning).
De lagförslag som läggs fram i promemorian föreslås träda i kraft den 1 juli
2012, med undantag för den terminologiska ändringen i 1 kap. 2 §
regeringsformen som, av konstitutionella skäl, föreslås träda i kraft den 1
januari 2015.

Socialnämndens yttrande
Socialnämnden arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågorna då delar av
verksamheten ger omvård och stödinsatser till personer med funktions‐
nedsättningar. Tillgänglighetsfrågorna är alltid en aktuell fråga, då det gäller
alla människors rätt att få vara delaktiga i samhället. Socialnämnden tycker att
det är av största vikt att dessa frågor uppmärksammas och har inget att erinra
mot promemorians förslag om bristande tillgänglighet som diskriminering.

Socialnämnden beslutar att
‐

överlämna ovannämnda yttrande till kommunstyrelsen.

Barn‐ och utbildningsnämndens yttrande
Barn‐ och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande bifogas.
Barn‐ och utbildningsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att
tillstyrka de förslag om presenteras i DS 2010:20 avseende barn‐ och
utbildningsnämndens ansvarsområde.
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Tekniska nämndens yttrande
Ett av de grundläggande målen för offentlig verksamhet är att så många
människor som möjligt ska kunna ta del av det allmänna. Att planera,
gestalta och bygga utifrån ett perspektiv där syftet är att samhället ska
fungera så bra som möjligt för så många som möjligt ‐ så kallad universell
utformning – ökar förutsättningarna för att förbättra tillvaron för fler och
för effektiv resursanvändning. Det löser dock inte redan befintliga miljöers
problem, som med målet att öka tillgängligheten även fortsättningsvis
måste betas av punkt för punkt.
Det är inte alltid enkelt att förutse vilka åtgärder som är nödvändiga för att
skapa tillgänglighet på olika platser, i olika situationer, vid olika tillfällen. Det
är inte heller alltid lätt att uppskatta vilka resurser som krävs för att uppnå
olika nivåer av tillgänglighet. Graden av tillgänglighet som kan uppnås till en
specifik kostnad måste i olika sammanhang vägas mot varandra. Om en insats
skapar marginellt förbättrad tillgänglighet till en mycket hög kostnad kan det
finnas bättre sätt att använda medel, t ex för att skapa högre grad av
tillgänglighet på en motsvarande plats till lägre kostnad. Med andra ord är det
viktigt att arbeta aktivt för att undvika suboptimering av de tillgängliga
resurserna.
Vem man förbättrar tillgängligheten för är också en avvägningsfråga. En
utformning som t ex ökar framkomligheten för människor med en viss
funktionsnedsättning kan tvärtom minska den för människor med en
annan funktionsnedsättning. Detta kan innebära att även de bästa avsikter
ändå kan leda till försämrad miljö för vissa grupper.
Det är därför välkommet att förslaget till ändring av diskriminerings‐
lagstiftningen även innehåller skrivningar som tydliggör vad skäliga
åtgärder för förbättrad tillgänglighet innebär och hur skälighet ska
bedömas och värderas.
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Tekniska nämnden beslutar att
‐

överlämna ovanstående yttrande till kommunstyrelsen som sitt eget.

Kommunala handikapprådets arbetsutskotts förslag
Kommunala handikapprådets arbetsutskott diskuterar frågan och beslutar att
-

tillstyrka förslaget i promemorian om införande av ny bestämmelse om
förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
-

tillstyrka förslaget i promemorian om införande av ny bestämmelse om
förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning.

_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
-

tillstyrka förslaget i promemorian om införande av ny bestämmelse
om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning.

_____

Beslutsexpediering
Integrations‐ och jämnställdhetsdepartementet, Socialnämnden, Barn‐ och
utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Kommunala tillgänglighetsrådet
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