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Dnr 2008/157-731

Yttrande angående handikappsamordnare/tillgänglighets
rådgivare
Bilagor: Skrivelse från Kommunala Handikapprådet avseende fråga om
anställning av handikappsamordnare/tillgänglighets rådgivare i Luleå
kommun

Ärendebeskrivning
Kommunala Handikapprådet uppmärksammar i sin skrivelse föreskrifterna i
17 kap 21 a § Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) som stipulerar att
näringsidkare, fastighetsägare och kommuner fortlöpande ska åtgärda så att
fysiska hinder elimineras i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten
har tillträde och att allmänna platser görs tillgängliga för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
För att stärka de funktionshindrades ställning i tillämpningen och
efterlevandet av nämnda lag föreslår Kommunala Handikapprådet att en
handikappsamordnare/tillgänglighetsrådgivare anställs i Luleå kommun som
en länk mellan nämnder och förvaltningar och för att hjälpa till med åtgärder
som lyfts i handikapplanen samt att tillse att anställda och förtroendevalda får
utbildning.
Handikappsamordnarens/tillgänglighetssamordnarens uppgifter kunde vara
att i nära samarbete med Kommunala Handikapprådet driva följande frågor:
• Medverka i plandiskussioner på alla nivåer.
• Vara en resurs i utformningsfrågor med berörda förvaltningar.
• Rådgivning angående offentliga lokaler m.m.
• Verka för att kommunens information görs tillgänglig för alla.
• Verka för att kommunen blir tillgänglig enligt Plan- och bygglagens
enkelt avhjälpta hinder.
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Förvaltningens yttrande
Handikappfrågorna berör samhällets alla områden. De lagar som styr är dels
av generell karaktär och handlar om tillgänglighet för alla i ordets vidaste
bemärkelse, dels av individinriktad karaktär och dels handlar det om stöd till
den enskilde. I samhällsplaneringen måste både de generella och
individinriktade aspekterna beaktas. Många av de lagar som berör generella
frågor för alla samhällsmedborgare anger även ett handikapperspektiv. För att
garantera funktionshindrade likställighet med invånare i övrigt måste såväl
förtroendevalda som anställda sätta sig in i lagarnas innebörd och tillämpa
dem på ett sådant sätt att människor med funktionshinder inte
särbehandlas. De generella insatserna handlar om tillgänglighet i vid
bemärkelse, inte enbart fysisk, och ska göra det möjligt för alla att använda sig
av en miljö, vara eller verksamhet. Det kan gälla exempelvis tillgång till
förskola, skola, utbildning, arbete, egen försörjning, boende, samt att
information anpassas för personer med olika funktionshinder.
En hel del har gjorts i vårt samhälle för att få bort hinder eller begränsningar
med syfte att underlätta det dagliga livet för personer med funktionshinder.
Bland annat har olika lagstiftningar och en allmänt ökad insikt medverkat
till detta. Exempelvis gör man numera lokaler mer tillgängliga för
funktionshindrade vid all ny- och ombyggnation, information är mer och
mer anpassad efter de behov som finns och med teknikens hjälp kan en
del funktionshinder begränsas. Men det räcker inte. Det finns fortfarande
mycket kvar att göra, dels rent praktiskt men också genom att öka
medvetenheten allmänt inom området.
För det fortsatta arbetet med handikappfrågor/tillgänglighetsfrågor inom
kommunen finns det ett behov av att anställa en person som ansvarar för
dessa frågor. Personen ska ha en central placering i kommunen för att
möjliggöra en adekvat samordning mellan kommunens förvaltningar, bolag,
nämnder och styrelser.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Tillstyrka handikapprådets förslag om att utse ansvarig centralt
placerad funktion som handikappsamordnare
/tillgänglighetsrådgivare i kommunen.
_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

Tillstyrka handikapprådets förslag om att utse ansvarig centralt
placerad funktion som handikappsamordnare
/tillgänglighetsrådgivare i kommunen.

_____

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen, Kommunala handikapprådet
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