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Yttrande över remiss - Handlingsplan för
tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning
Förslag till beslut
Yttrandet godkänns och översändes till Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Förslag till handlingsplan för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 har
arbetats fram av kommunledningskontoret i samråd med kommunala rådet för
funktionshinderfrågor. Handlingsplanen innehåller förslag till målsättning för
tillgänglighetsarbetet och omfattar hela kommunkoncernen. Kultur- och
fritidsnämnden anser att ambitionsnivån bör höjas genom att handlingsplanen
kompletteras med ansvariga verksamheter. Nämnden önskar också förändringar i
de mål som har koppling till nämndens verksamheter.

Ärendebeskrivning
Förslag till handlingsplan för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 har
arbetats fram av kommunledningskontoret i samråd med kommunala rådet för
funktionshinderfrågor. Handlingsplanen innehåller förslag till målsättning för
tillgänglighetsarbetet som omfattar hela kommunkoncernen och beskriver nuläge
och behov samt ansvar och organisation för tillgänglighetsarbetet. Målsättningen
ska konkretiseras i det ordinarie styrsystemet för samtliga nämnder och bolag.
Förslag till handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
2017-2021 remitteras till kommunens samtliga nämnder, styrelser, råd och
beredningar för yttrande. Remissvaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
30 augusti 2016.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att det tas fram en handlingsplan för
tillgänglighet. Det är tydligt att förekomsten av en funktionsnedsättning påverkar
möjligheten till en aktiv fritid. Enligt Myndigheten för delaktighet har 25 procent
av personer med funktionsnedsättning en stillasittande fritid jämfört med 11
procent av övriga befolkningen. Enligt myndigheten har också 48 procent av
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personer med en funktionsnedsättning tagit del av kultur och underhållning de
senaste tolv månaderna i jämförelse med 64 procent av den övriga befolkningen. 1
Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att förbättra tillgänglighet och att skapa
förutsättningar för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha tillgång till en
aktiv fritid oavsett funktionsförmåga. För att en förening med barn- och
ungdomsidrott ska godkännas som stödberättigad krävs bland annat att föreningen
ska underlätta för barn och unga med funktionsnedsättning att delta. Kultur- och
fritidsnämnden har även två stödformer där människor med funktionsnedsättning är
prioriterade: aktivitetmedlemsbidrag och bidrag till särskild samhällsnytta.
Det kan bli otydligt att punkt 8 i handlingsplanen heter Kultur – och fritid. Det kan
upplevas som att det övergripande målet endast gäller för Kultur- och
fritidsnämnden. Särskilt då målet innehåller mötesplatser vilka kultur- och
fritidsnämnden ansvarar över. För att undvika missförstånd föreslår nämnden att
målet döps om till Fritid alternativt Idrott och kultur.
Punkt fem och punkt åtta är delvis likalydande i nuvarande form. Skillnaden är
otydlig mellan ”… att ta sig till och från kommunens verksamhet samt att använda
verksamheter, lokaler…” och ”alla har möjlighet att besöka kommunens
mötesplatser och delta i aktiviteter”. Bägge mål har kopplingar till både fysisk
tillgänglighet och till verksamhet på olika platser eller i olika lokaler.
Många fritidsverksamheter bedrivs inte i kommunal regi utan av aktörer från både
civilsamhälle och näringsliv. Kultur- fritidsnämnden föreslår istället att innehållet i
målområde 8 justeras utifrån myndigheten för delaktighets mål för idrott, kultur
och medier:
8. Fritid
Personer med funktionsnedsättning har möjlighet till en aktiv fritid och
deltagande i kultur- och idrottslivet. Offentligt finansierad idrotts- och
kulturverksamhet är tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.
En ändring av punkt åtta enligt ovanstående förslag gör att punkt fem och åtta
särskiljs och damtidigt förtydligar andra aktörers ansvar för tillgänglighet när
verksamheter helt eller delvis finansieras med kommunala medel.
Kultur- och fritidsnämnden önskar att Eskilstuna kommun höjer ambitionsnivån i
handlingsplanen. Under ”Nuläge och behovsanalys” lyfts det att
tillgänglighetsarbetet inte sköts systematiskt i verksamheter och att enkla åtgärder
inte blir genomförda. Om denna typ av brister kunnat identifieras redan under
beredningsarbete bör det också finns underlag för att spetsa till målformuleringarna
och komplettera med ansvariga verksamheter. Särskilt då kartläggningsarbete
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv bedömts som otillräckligt i handlingsplanen.
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Rivkraft. Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken - Hur är läget? Myndigheten för
delaktighet
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Finansiering
Tillgänglighetsanpassning av lokaler och verksamheter är en investering som alla
kan ta del av, även personer utan funktionsnedsättning. Anpassade åtgärder och
lösningar som är nödvändiga för 10 procent av befolkningen, underlättar för 40
procent och gör det bekvämt för 100 procent. Universella lösningar såsom
elektroniska dörröppnare, rymliga hissar och texter skrivna på ett enkelt och tydligt
språk är därför att föredra.
Handlingsplanen bör inte föra med sig några kostnader då ett
tillgänglighetsperspektiv ska vara närvarande i all verksamhet och därmed också
rymmas inom ramen för ordinarie budget.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
är sedan 2009 styrande för funktionshinderspolitiken. Konventionen utgår från
grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering och varje individs
möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar.
Tillgänglighet är en del av den sociala och ekonomiska dimensionen i hållbar
utveckling.
Ett effektivt tillgänglighetsarbete handlar om fungerande socialt liv där det finns
service, mötesplatser, och trygghet samt möjlighet till delaktighet och inflytande
över vardagen för alla människor, vilket i sin tur bidrar till bättre folkhälsa.
Handlinsplanen för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska också
ses som en viktig strategi för att uppnå en jämlik en folkhälsa i Eskilstuna.
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