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KOMMUNSTYRELSEN

Svar på interpellation ang tillgänglighetsfrågorna

Ulrika Spårebo (S ] har i en interpellation ställt frågan om av vilken anledning den s
k Tillgänglighetsgruppen avslutades samt vem som nu ser till att inventeringen
utförs, offentliggörs och följs upp.

Den s k Tillgänglighetsgruppen var en informell grupp som tillkom för ett antal år

sedan under det Kommunala Handikapprådet. Gruppens uppdrag var mycket
otydligt formulerat och den ersättning som betalades ut till gruppens ledamöter,
även om den var liten, följde inte gällande regelverk.

Gruppens arbete redovisades för kommunstyrelsens ledningsutskott och har sedan
överlämnats till förvaltningen för fortsatt hantering.

Den tillgänglighetsguide som togs fram via gruppens försorg finns att läsa via
kommunens hemsida. Den kan även fås i tryckt format via Medborgarkontoret.

Tillgänglighetsguiden togs fram 2015 och är nu till vissa delar i behov av
uppdatering, inte minst på grund av att den innehåller allt för många av
Tillgänglighetsgruppens personliga omdömen kring eventuella brister bl a kring

personal.

Sala kommun är även medlemmar i den nationella Tillgänglighetsdatabasen där
information läggs ut med bilder över butiker och andra besöksobjekt. Även
Tillgänglighetsdatabasen nås via kommunens hemsida. Ansvaret för denna åvilar

Medborgarkontoret.

Sala kommun har ett ansvar för de kommunala fastigheternas tillgänglighet.
Ansvarig för arbetet med att få bort enkelt avhjälpta hinder är fastighetensenheten
när det gäller de kommunala fastigheterna och gata/park när det gäller arbetet med
att få bort enkelt avhjälpa hinder på gator och i parker. Ansvarig för kontroll och
tillsyn är bygg- och miljökontoret.

Enligt kommunens gällande Tillgänglighetsplan har alla kontor haft i uppdrag att
göra egna inventeringar gällande tillgängligheten. Dessa har också redovisats i
kommunstyrelsens ledningsutskott och respektive nämnd.

I budgeten finns avsatta medel för det löpande arbetet med att få bort enkelt
avhjälpta hinder i de kommunala verksamhetslokalerna.

Tillgänglighetsfrågorna handlar dock inte enbart om att få bort enkelt avhjälpta
hinder i fastigheter och på gator och torg utan det är ett mycket brett

verksamhetsområde.
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Arbete pågårbl a för att kunna sprida kommunal information på lätt svenska. Något
som är viktigt för många personer med funktionsnedsättningar men också för

personer som inte har svenska som modersmål.

Likaså pågårett arbete med att förbättra tillgängligheten för personer med psykiska
funktionsnedsättningar.

Jag ser även fram emot att det pågående arbetet med ett fördjupat samarbete med

civilsamhållet genom LÖK.Lokal Överenskommelse och IOP,ldeburet Offentligt
Partnerskap ska kunna vara ett sätt att samarbeta även kring dessa frågor.
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