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§ 4 
 
Handikappolitiskt program 
 
 
Sammanfattning 
Handikapporganisationerna efterfrågar hur de förtroendevalda arbetat med 
tillgänglighetsfrågor under den gångna perioden, utifrån det handikappolitiska 
programmet. Frågor om tillgänglighet tas upp regelbundet i de frågor där det finns skäl 
till olika former av anpassning. 
Det finns ett antal enkelt avhjälpta hinder som handikapporganisationerna menar borde 
kommit upp till prövning. Det är ofta teknik- och serviceförvaltningen som har ansvar för 
att genomföra dessa åtgärder i de fall kommunen är ägare. Byggnadsnämnden har inte 
insyn i hur den listan ser ut idag, men det kan finnas skäl att se över den för att hålla 
listan aktuell. Arbetssättet bör dokumenteras och förtydligas i det handikappolitiska 
programmet. En diskussion förs kring vad som är möjligt och vad som är praktiskt 
genomförbart. 
Det handikappolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige 2014-02-26 § 4. Av 
programmet framgår att det ska revideras varje mandatperiod, så har inte skett under 
innevarande period. 
 
Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 
Att uppmana kommunstyrelsen att revidera det handikappolitiska programmet.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 
 
Information från styrelse, nämnder och organisationer 
 
 
Sammanfattning 
Linda Gottschalk redovisar handikapporganisationernas arbete. Arne Thornberg är ny 
ledamot i rådet från Demensföreningen. Organisationerna lämnar yttrande över förslag 
till nya detaljplaner, bland annat vid kyrkan och ESAB-vallen, där det finns några 
synpunkter på tillgängligheten. 
Birgitta Berg redovisar läget inom RSMH. 
De kommunala nämnderna har haft begränsat med möten på senare tid. Socialnämnden 
väntar på klartecken vad gäller om- och tillbyggnad av Österbo.  
Biblioteket håller på att ta fram en ny biblioteksplan och har tagit in synpunkter för att 
säkerställa tillgänglighet för alla. Planen väntas sändas på remiss till organisationerna.  
Det nya centrumhuset har inflyttning under december och januari.  
 
Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 
Att notera informationen 
 
Handikapporganisationerna framför ett tack till de förtroendevalda för gott samarbete under 
den gångna perioden. 
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