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Datum

Diarienummer

2020-06-16

KS 2020/278

Kommunstyrelsen

Förändring av tillgänglighetsarbetet i
Trelleborgs kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25 att återremittera ärende ”KS 2020/278
Förändring av tillgänglighetsarbetet i Trelleborgs kommun”, så att berörda
föreningar ska beredas tillfälle att yttra sig över kommunstyrelsens föreslag om att
kultur- och fritidsnämnden ska överta ansvaret för Tillgänglighetskommittén samt
att ärendet ska återkomma vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2020.
Tillväxtavdelningen har under perioden 9 juni och 16 juni varit i kontakt med 13
berörda föreningar, kopplade till Tillgänglighetskommittén. Förfrågan om
synpunkter från berörda föreningar om förslag om samordningsflytt skickades ut
den 9 juni 2020. Den 16 juni har fyra föreningar inkommit med synpunkter. Nio
föreningar har avstått från att svara. De svarande föreningarna är generellt kritiska
till Trelleborgs kommuns arbete med tillgänglighetsfrågorna och ser inte hur en
flytt av ansvaret för Tillgänglighetskommittén till kultur- och fritidsförvaltningen
skulle gynna utvecklingen.
Trelleborgs kommun har nu under mer än 10 års tid arbetat enligt en modell med
tillgänglighetssamordning och Tillgänglighetskommitté hos
kommunledningsförvaltningen. Föreningarnas svar tyder inte på att arbetet har
varit tillfredsställande ur deras synpunkt. Tillgänglighet innebär att en person med
funktionsnedsättning inte får missgynnas på grund av sin funktionsnedsättning.
Tillgängligheten förbättras om nämndernas ansvar förtydligas och arbetet förstärks
i hela organisationen. Kommunstyrelsen har fortfarande ansvaret för helheten.
Rekommendationerna i tjänsteskrivelse KS 2020/278 syftar till att utveckla
kunskap och metoder i tillgänglighetsarbetet. Därför har rekommendationerna
arbetats in i förslag till beslut.
Trots att fyra föreningar ställt sig tveksamma till att ansvaret för
Tillgänglighetskommittén flyttas, bedöms det som sannolikt att kultur- och
fritidsförvaltningen, som har det samlade ansvaret för kommunens stöd till
föreningar, kan utveckla samarbetet med funktionhinderföreningarna och bidra till
att Tillgänglighetskommittén hittar nya vägar framåt.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-08; Diarienummer KS 2020/278
Yttrande FUB – Trelleborg:
FUB är skeptisk till förslaget om en flytt till Kultur och fritidsförvaltning. FUB ger
även kritik till kommun och menar att Trelleborgs kommun varken innehar
kompetens eller intresse i frågan.
Yttrande PRO Trelleborg
PRO Trelleborg föreslår att kommunalrådet utreder huruvida Trelleborgs kommun
ska arbeta med tillgänglighetsfrågor i Trelleborgs kommun.
Yttrande RSMH Trelleborg
RSMH menar att tillgänglighet är mycket mer än föreningskontakt, kommunen
behöver förståelse över föreningarnas medlemmar utifrån deras bakgrund.
Kontinuerlig uppföljning och ökad aktuell kunskap om tillgänglighet behövs.
Yttrande Synskadades förening Trelleborg
Instämmer med FUB.

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt teknisk servicenämnd att ta över ansvaret för tillgänglighetsdatabasen
och ansvara för inventering och uppföljning
att varje nämnd säkerställer utbildning i tillgänglighetslagstiftning och utvecklar
tillgänglighetsperspektivet inom förvaltningarna,
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta över ansvaret för
tillgänglighetskommittén samt
att varje nämnd årligen redovisar arbetet med tillgänglighetsfrågorna i
verksamhetsrapporten
att uppdra kommunstyrelsen att årligen utvärdera och redovisa Trelleborgs
kommuns tillgänglighetsarbete utifrån lokala, regionala och nationella
funktionshinderpolitiska mål.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Tillväxtavdelningen
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Ärendet
Tillgänglighet innebär att en person med funktionsnedsättning inte får missgynnas
på grund av sin funktionsnedsättning. Alla ska kunna vara med på lika villkor. I
Sverige har vi lagstiftning vad gäller tillgänglighet genom Diskrimineringslagen,
Lagen om Offentlig Upphandling och flera andra regelverk. Dessutom finns
generella riktlinjer och förordningar både inom landet och internationellt som på
olika sätt berör området. Den 23 september 2018 trädde
Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft.

