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Uppföljning av Delaktighet för alla

Dnr VOO 2016/0199

Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlik.het för personer med
funktionsnedsättning - Delaktighet för alla - är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra Lunds
kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare men även anställda
med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet sträcker sig över
perioden 2014-2016 och det är nu dags för uppföljning av nämndernas
arbete med planen.
Planen omfattar sju strategiområden och handlingsplanen för 2014-2016
innehåller ett antal åtgärder inom ramen för varje område. Redogör för
nämndens genomförda och planerade arbete med åtgärderna i
handlingsplanen inom varje relevant område.
Delaktighet för alla finns att tillgå här:
http://www.lund.se/GlobaVF%c3%b6rvaltningar/Kommunkontoret/Kansli/
Regelsamling/Styrdokument/Delaktighet-f0/oc3%b6r-alla-2014-2016.pdf
Nämndernas uppföljning ska vara vård- och omsorgsförvaltningen tillhanda
senast 2016-09-30, till Post.W3D3.voo.voo@lund.se.
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 75

Uppföljning av delaktighet för alla

Dnr BSL 2016/0232

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning- Delaktighet för alla- är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder. Planen syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare men även
anställda med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet sträcker sig över
perioden 2014-2016 och det är nu dags för uppföljning av nämndernas
arbete med planen.
Planen omfattar sju strategiområden och handlingsplanen för 2014-2016
innehåller ett antal åtgärder inom ramen för varje område. Nämnderna
ska nu redogöra för genomfört och planerat arbete inom varje relevant
område.
För barn- och skolnämnd Lunds stad har följande områden ansetts vara
aktuella för uppföljning och redovisas här nedan: Attityder och
bemötande, information och kommunikation, fysisk miljö samt
utbildning och arbete.
Attityder och bemötande
När det gäller att inkludera tillgänglighetsperspektivet i nämndens
verksamhetsplaner styrs detta område av tunga och förpliktigande
nationella styrdokument som skollag och läroplaner.
Nämnden representeras av ledamöter i Handikapprådet.
På tjänstemannanivå har chefen för Lsr utsetts som samordnare för
tillgänglighetsfrågor och lämpliga utbildningsinsatser inom området är
under inventering.
Information och kommunikation
Målen kring information uppfylls helt eller delvis tillsammans med de
andra skolförvaltningarna och kommunkontoret. Alla sidor på
webbplatsen är inte klarspråk fullt ut, men en översyn kommer att göras
under hösten.
Fysisk miljö
Barn- och skolförvaltning Lunds stad är beställare av ombyggnation och
nybyggnation till Lunds kommuns serviceförvaltning. I lokalprogram
som utgör underlag för beställningar redovisas att ”Lunds skolor ska vara
ändamålsenliga, säkra, sunda och tillgängliga för alla elever”.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lunds stad

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-28

Kommunens särskolor har särskilt anpassade och ändamålsenliga lokaler.
Utöver detta finns rutiner för specifika anpassningar för barn/elever med
hörsel- eller synnedsättningar samt för barn/elever med rörelsehinder.
Utbildning och arbete
Utbildning
Vad gäller resurser till förskola och skola så fördelas de i en direkt
skolpeng i form av en grundresurs som också innehåller medel för
stödinsatser. Utöver grundresursen finns även möjligheten att få ett
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet fördelas utifrån ett individuellt behov
och ansökningarna bedöms av Lsr för friskolorna och av
skolområdeschefen i BSF Lunds stad för våra grundskolor.
Arbete
Förvaltningens mångfaldsplan 2016 – 2018 har ett likabehandlingsperspektiv som utgångspunkt enligt Diskrimineringslagens olika
diskrimineringsgrunder.
Inom förvaltningen anställs i den mån det är möjligt personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, genom
arbetsmarknadspolitiska insatser.
Vid rekrytering tas hänsyn till om det finns redan anställda medarbetare
som är i behov av omplacering till annat arbete av medicinska eller andra
skäl.

Beslutsunderlag
Uppföljning av delaktighet för alla BSFLS tjänsteskrivelse BSL
2016/0232, 2016-09-28
Uppföljning av delaktighet för alla, Vård och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse, VOO 2016/0199, 2016-04-18
Handikapplan beslutat av KS 2014-04-01 och KF 2014-06-11

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutar
att

Justerare

översända uppföljningen till vård-och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolförvaltning Lunds stad Tjänsteskrivelse
Skolkontoret
2016-09-28
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Diarienummer

BSL 2016/0232

Barn- och skolnämnd Lund stad

Jonas Eriksson
jonas.eriksson@lund.se

Uppföljning av delaktighet för alla
Sammanfattning
Ärendet
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning- Delaktighet för alla- är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder. Planen syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare men även
anställda med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet sträcker sig över
perioden 2014-2016 och det är nu dags för uppföljning av nämndernas
arbete med planen.
Planen omfattar sju strategiområden och handlingsplanen för 2014-2016
innehåller ett antal åtgärder inom ramen för varje område. Nämnderna
ska nu redogöra för genomfört och planerat arbete inom varje relevant
område.
För barn- och skolnämnd Lunds stad har följande områden ansetts vara
aktuella för uppföljning och redovisas här nedan: Attityder och
bemötande, information och kommunikation, fysisk miljö samt
utbildning och arbete.

Attityder och bemötande
När det gäller att inkludera tillgänglighetsperspektivet i nämndens
verksamhetsplaner styrs detta område av tunga och förpliktigande
nationella styrdokument som skollag och läroplaner.
Nämnden representeras av ledamöter i Handikapprådet.
På tjänstemannanivå har chefen för Lsr utsetts som samordnare för
tillgänglighetsfrågor och lämpliga utbildningsinsatser inom området är
under inventering.

Information och kommunikation
Målen kring information uppfylls helt eller delvis tillsammans med de
andra skolförvaltningarna och kommunkontoret. Alla sidor på

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundsstad@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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BSL 2016/0232

webbplatsen är inte klarspråk fullt ut, men en översyn kommer att göras
under hösten.

Fysisk miljö
Barn- och skolförvaltning Lunds stad är beställare av ombyggnation och
nybyggnation till Lunds kommuns serviceförvaltning. I lokalprogram
som utgör underlag för beställningar redovisas att ”Lunds skolor ska vara
ändamålsenliga, säkra, sunda och tillgängliga för alla elever”.
Kommunens särskolor har särskilt anpassade och ändamålsenliga lokaler.
Utöver detta finns rutiner för specifika anpassningar för barn/elever med
hörsel- eller synnedsättningar samt för barn/elever med rörelsehinder.

Utbildning och arbete
Utbildning
Vad gäller resurser till förskola och skola så fördelas de i en direkt
skolpeng i form av en grundresurs som också innehåller medel för
stödinsatser. Utöver grundresursen finns även möjligheten att få ett
tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet fördelas utifrån ett individuellt behov
och ansökningarna bedöms av Lsr för friskolorna och av
skolområdeschefen i BSF Lunds stad för våra grundskolor.

Arbete
Förvaltningens mångfaldsplan 2016 – 2018 har ett likabehandlingsperspektiv som utgångspunkt enligt Diskrimineringslagens olika
diskrimineringsgrunder.
Inom förvaltningen anställs i den mån det är möjligt personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, genom
arbetsmarknadspolitiska insatser.
Vid rekrytering tas hänsyn till om det finns redan anställda medarbetare
som är i behov av omplacering till annat arbete av medicinska eller andra
skäl.

Beslutsunderlag
Uppföljning av delaktighet för alla BSFLS tjänsteskrivelse BSL
2016/0232, 2016-09-28
Uppföljning av delaktighet för alla, Vård och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse, VOO 2016/0199, 2016-04-18
Handikapplan beslutat av KS 2014-04-01 och KF 2014-06-11

Barnets bästa
Barns bästa är i hög grad påverkat av förvaltningens förmåga att uppfylla
planen som gäller delaktighet för alla. Skolans och förskolans uppdrag
genomsyras i sitt regelverk av ramar och direktiv som ska säkerställa en
likvärdig och för alla barn, tillgänglig utbildning. Barn har i varje fall där
ett åtgärdsprogram ska upprättas rätt att utrycka sina åsikter.

Tjänsteskrivelse
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Ärendet
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning- Delaktighet för alla- är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare men även
anställda med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet sträcker sig över
perioden 2014-2016 och det är nu dags för uppföljning av nämndemas
arbete med planen.
Planen omfattar sju strategiområden och handlingsplanen för 2014-2016
innehåller ett antal åtgärder inom ramen för varje område. Nämnderna
ska nu redogöra för genomfört och planerat arbete med åtgärderna i
handlingsplanen inom varje relevant område.
För barn- och skolnämnd Lunds stad har följande områden ansetts vara
aktuella för uppföljning och redovisas här nedan: Attityder och
bemötande, information och kommunikation, fysisk miljö samt
utbildning och arbete.

Attityder och bemötande
Verksamhetsplaner
De centrala styrdokumenten i verksamheten är skollagen och
läroplanerna för grund-, sär-, och förskola. I skollagens 1 kapitel §4-§10
betonas särskilt att barn har olika behov att skolan har ett
kompensatoriskt uppdrag, vikten av lika tillgång till utbildning,
skyldigheten att tillhandahålla likvärdig utbildning för alla, skyldigheten
att motverka diskriminering samt att all utbildning som omfattas av
skollagen ska utformas utifrån barnets bästa.
I Lgr 11, första kapitlet betonas vikten av att ingen får diskrimineras på
grund av funktionsnedsättning. Vidare påtalas i läroplanens andra kapitel
ett särskilt ansvar för studie- och yrkesvägledaren att informera och
vägleda elever med funktionsnedsättning när det gäller möjligheter till
framtida utbildning och yrkesinriktning.
I Lpfö (förskolans läroplan) betonas vikten av att varje barn ska utveckla
förståelse för alla människors lika värde. På flera ställen uttrycks också
skyldiheten att tillhandahålla särskilt stöd till barn som behöver detta
samt att vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av detta
stöd.

Konsekvenser av beslut för personer med
funktionsnedsättning
Barn- och skolnämnden har ledamöter som också sitter i handikapprådet.

Förvaltningsledning och chefen för Lsr har under 2016 varit inbjudna till
handikapprådet för att berätta om verksamheternas arbete med
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tillgänglighet och med särskilda stödinsatser. Vid mötet besvarades även
ett antal frågor som ledamöter ur handikapprådet ställt.

Samordnare på varje förvaltning
Barn- och skolförvaltningen har utsett chefen för Lsr som förvaltningens
samordnare gällande tillgänglighetsarbetet. Inventering av lämpliga
utbildningsinsatser pågår.

Information och kommunikation
Målen kring information uppfylls helt eller delvis tillsammans med de
andra skolförvaltningarna och kommunkontoret. Alla sidor på
webbplatsen är inte klarspråk fullt ut, men en översyn kommer att göras
under hösten. Kommunkontoret ansvarar för Klarspråksutbildning i
samband med utbildning till webbredaktör.
Förvaltningen uppfyller inte målet att det på allt informationsmaterial står
skrivet: Vill du ha materialet i annat format, kontakta ansvarig.

Fysisk miljö
Bostäder och Lokaler
Barn- och skolförvaltning Lunds stad är beställare av ombyggnation och
nybyggnation till Lunds kommuns serviceförvaltning. I lokalprogram
som utgör underlag för beställningar redovisas att ”Lunds skolor ska vara
ändamålsenliga, säkra, sunda och tillgängliga för alla elever”.
Förvaltningen har en dokumenterad rutin för att anpassa ljud- och
ljusmiljön i lokaler för barn/elev med hörselnedsättning eller
synnedsättning. För elever med andra funktionshinder (till exempel
rörelsehinder) finns en praxis att tillämpa rutinen för ljud- och ljusmiljön.
Särskoleverksamhet bedrivs i lokaler som är speciellt anpassade för
elever med fysiska funktionshinder. Särskoleverksamheter finns
integrerade på ett antal grundskolor men också i egna lokaler. Lokalerna
har anpassats specifikt efter den elevgrupp som finns i verksamheten.

Teleslinga och IR-system
Barn- och skolförvaltning Lunds stad ansvarar gemensamt, tillsammans
med Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, för en
offentlig lokal (i fastigheten Repslagaren) som kan rymma 50 personer.
Lokalen är utrustad med en mobil hörselslinga, som också kan användas i
andra mindre lokaler.
Vi är inte färdiga med skyltning och vi har inte heller i nuläget inarbetade
rutiner för kontroll eller utbildning. Handmikrofoner och headset finns.

Upphandling
Barn- och skolförvaltning Lunds stad tar tillgänglighetskrav i beaktande
vid upphandling.

Tjänsteskrivelse
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Utbildning och arbete
Utbildning
Vad gäller utbildning så regleras detta redan i skollag och läroplan som
förskola och skola arbetar i enlighet med. Vad gäller resurser till förskola
och skola så fördelas de i en direkt skolpeng i form av en grundresurs
som också innehåller medel för stödinsatser. Utöver grundresursen finns
även möjligheten att få ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet fördelas
utifrån ett individuellt behov och ansökningarna bedöms av Lsr för
friskolorna och av skolområdeschefen i BSF Lunds stad för våra
grundskolor. Dessutom finns det resurser för lokalanpassningar för elever
med funktionshinder. Skoldatateket arbetar i dagsläget kontinuerligt med
att pedagoger ska få kännedom om verksamheten och Skoldatateket
används flitigt av skolorna i Lund. När det handlar om att personal ska
ges löpande fortbildning utifrån en elevs enskilda behov så ansvarar varje
rektor för att det sker. En elev har rätt i enlighet med skollagen att ges
stöd och stimulans så att eleven utvecklas så långt som möjligt.

Arbete
Förvaltningens mångfaldsplan 2016 – 2018 har ett likabehandlingsperspektiv som utgångspunkt enligt Diskrimineringslagens olika
diskrimineringsgrunder. I planen finns mål för förvaltningen där ett är att
arbetslivet ska vara tillgängligt för alla, med åtgärder som exempelvis att
se över att arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö är tillgänglig för alla på lika
villkor, den psykosociala arbetsmiljön är inkluderande samt att
personalaktiviteter ska planeras så att alla medarbetare kan delta.
Uppföljning sker i samband med förvaltningens årsanalys.
Inom förvaltningen anställs i den mån det är möjligt personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, genom
arbetsmarknadspolitiska insatser. Anställningarna görs efter kontakt med
Arbetsförmedlingen och efter yttrande av berörd facklig organisation och
kan avse exempelvis utvecklingsanställningar, trygghetsanställningar
eller anställningar med lönebidrag eller med bidrag för personligt biträde
så att anpassningar utifrån behov kan göras i anställningen.
Vid rekrytering tas hänsyn till om det finns redan anställda medarbetare
som är i behov av omplacering till annat arbete av medicinska eller andra
skäl. Förvaltningens centrala rehabiliteringskonto kan också användas då
det finns behov av viss anpassning av arbetet för att kunna arbeta kvar i
nuvarande befattning.

Tjänsteskrivelse
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund stad föreslås besluta
att

översända uppföljningen till vård-och omsorgsförvaltningen

Mats Jönsson

Skoldirektör

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Peter Nyberg
förvaltningschef

Biträdande

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-28

§ 124

Remiss: Uppföljning av delaktighet för
alla

Dnr BSÖ 2016/0426

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning - Delaktighet för alla- som är beslutad av
kommunstyrelsen den 2 april §91 2014 och av kommunfullmäktige den
11 juni §121 2014 skall följas upp och redovisas till vård- och
omsorgsförvaltningen senast den 30 september 2016.
I ärendet redogörs förvaltningens uppföljning av planen som består i en
strategidel samt en handlingsplan med sju områden. Förvaltningen gör
uppföljning för områdena 1 -attityder och bemötande, 3- information och
kommunikation, 4- fysisk miljö och 5- utbildning och arbete.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund östers tjänsteskrivelse den 29 2016 dnr
2016/0426
Delaktighet för alla – Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning i Lunds kommun med kommunstyrelsens
handlingsplan för genomförandet 2014-2016
Kommunstyrelsen 2014-04-02 §91
Kommunfullmäktige 2014-06-11 §121

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

avge yttrande enligt barn- och skolförvaltning Lund Östers
tjänsteskrivelse 2016-08-30.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Skolkontoret
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Anna Holmgren
046 - 359 40 63
anna.holmgren@lund.se

Remiss: Uppföljning av delaktighet för alla
Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning - Delaktighet för alla- som är beslutad av
kommunstyrelsen den 2 april §91 2014 och av kommunfullmäktige den
11 juni §121 2014 skall följas upp och redovisas till vård- och
omsorgsförvaltningen senast den 30 september 2016.
I ärendet redogörs förvaltningens uppföljning av planen som består i en
strategidel samt en handlingsplan med sju områden. Förvaltningen gör
uppföljning för områdena 1 -attityder och bemötande, 3- information och
kommunikation, 4- fysisk miljö och 5- utbildning och arbete.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund östers tjänsteskrivelse den 29 2016 dnr
2016/0426.
Delaktighet för alla – Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning i Lunds kommun med kommunstyrelsens
handlingsplan för genomförandet 2014-2016.
Kommunstyrelsen 2014-04-02 §91
Kommunfullmäktige 2014-06-11 §121

Barnets bästa
För barn och unga med funktionsnedsättningar lämnar planen förslag på
åtgärder för att öka möjligheten till likvärdig delaktighet. Att följa upp
planen medför att medvetenheten ökar om människor med
funktionsnedsättning.

Ärendet
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning - Delaktighet för alla- som är beslutad av
kommunstyrelsen den 2 april §91 2014 och av kommunfullmäktige den
11 juni §121 2014 skall följas upp och redovisas till vård- och
omsorgsförvaltningen senast den 30 september 2016.
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning – Delaktighet för alla – är kommunfullmäktiges

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fritidsgatan 2
247 34 Södra Sandby

Fritidsgatan 2

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

bsf.lundoster@lund.se

www.lund.se
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styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare men även
anställda med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan sträcker sig över åren 2014-2016 och
planen skall följas upp och aktualiseras år 2016.
Utgångspunkter för planen är FN konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Planen består i en strategidel samt en handlingsplan som består av
följande områden:
1. Attityder och bemötande
2. Hälsa
3. Information och kommunikation
4. Fysisk miljö
5. Utbildning och arbete
6. Kultur och fritid
7. Stöd, service och tjänster

Uppföljning
Barn- och skolförvaltning Lund Öster har valt att enbart kommentera de
områden där samtliga nämnder eller Barn- och skolnämnderna nämns
som ansvarig.
Förvaltningen gör uppföljning för områdena 1,3,4 och 5.

1 Attityder och bemötande
Samordnare på varje förvaltning
Hösten 2014 utsågs två samordnare på förvaltningen för tillgänglighetsarbetet. Enligt planen är det tänkt att dessa ska få kontinuerligt fördjupad
utbildning kring tillgänglighetsfrågor.
En första fortbildning för förtroendevalda och medarbetare gjordes i
augusti 2015 rörande Diskrimineringslagen – Funktion och bristande
tillgänglighet som hölls av Malmö mot diskriminering. En ideell förening
och en av Sveriges 16 antidiskrimineringsbyråer. Någon/några ytterligare
fördjupade utbildningar har inte skett.
Den kommungemensamma checklistan som används vid skyddsronden
behöver uppdateras med kontroll av tillgängligheten för medarbetare och
besökare.

3 Information och kommunikation

Tjänsteskrivelse
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Behov av teckentolkning ska tillgodoses, en inventering av
teckenspråkskunnig personal ska genomföras.

Förskolor och skolor inom skolförvaltning Lund öster har pedagoger som
fått och fler kommer att utbildas i TAKK - Tecken som alternativ och
kompletterande kommunikation. Flera av skolorna har personal som kan
teckenspråk.

4 Fysisk miljö
Det är Serviceförvaltningen, Lundafastigheter som förvaltar och ansvarar
för nämndens fastigheter. Förvaltningens lokalsamordnare arbetar
kontinuerligt och har dialog med Lundafastigheter och Markentreprenad.
Vid inköp av inventarier till verksamheten tas hänsyn till att dessa bland
annat skall vara ljuddämpande och barn- och elevanpassade.

5 Utbildning och arbete
Utdrag ur handlingsplan;


Resurserna till förskola och grundskola fördelas per elev i en
direkt skolpeng. Utöver det finns särskilda resurser för elever i
stora behov av särskilt stöd samt för lokalanpassningar.

Rutiner finns för individuella handikappsanpassningar av lokaler och
utemiljö för barn och elever inom Barn och skolförvaltning Lund Öster
samt rutiner för att anpassa ljud och ljus miljö för elever med
hörselnedsättning inom Barn och skolförvaltning Lund Öster.
I nämndens internbudget finns tilläggsbelopp för särskilt stöd
Tilläggsbelopp, särskilt stöd har sin grund i lagstiftningen kring bidrag på
lika villkor. Denna lagstiftning kräver bland annat att medel för särskilt
stöd särredovisas till fristående skolor och därför sker en särredovisning
även inom kommunens skolor. Användningen av tilläggsbelopp, särskilt
stöd kan delas upp i tre delar.
a. Enligt fullmäktigebeslut ska en del av kostnaden för elever som
placeras på Lunds skolors resurscentrum (LSR) bekostas av medlen
tilläggsbelopp, särskilt stöd.
b. Medel för barn och elever med behov av särskilt stöd. Avser de
barn/elever som är folkbokförda inom nämndens upptagningsområde
men är inskriven på enhet utanför nämndens upptagningsområde.
c. Resterande del fördelas schablonmässigt till Barn- och skolnämnd
Lund Östers förskolor och skolor med barn- och elevantal som
fördelningsnyckel.
Flera punkter under detta område (utbildning) är reglerat i nationella och
kommunala styrdokument och behöver egentligen inte finnas med i en
handlingsplan.
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom skolförvaltning Lund Öster
utgår från Diskrimineringslagen samt Lunds kommuns Medarbetarpolicy
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med tillhörande riktlinjer. Handlingsplanen riktar sig till medarbetarna.
Nämnden fastställde Jämlikhetsplan den 24 november 2011.
Vad gäller jämställdhetsarbetet med barn och elever i förskola och skola
finns det således formella mål både i nationella och kommunala
styrdokument. Skolarna har likabehandlingsplaner.
Specialpedagogiska Skolmyndigheten medverkade vid skolledarforum
våren 2015 och informerade om tillgänglig utemiljö.
Vid skolledarforum i våras (2016) har problematisering av
inkluderingsbegreppet tagits upp med koppling till Specialpedagogiska
Skolmyndighetens material om fysiska lärmiljöer. Vidare informerade
specialpedagoger om arbetsformer som främjar inkludering i förskola,
skola och fritidshem.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster föreslås besluta
att

avge yttrande enligt barn- och skolförvaltning Lund Östers
tjänsteskrivelse 2016-08-30.

Ann-Britt Wall Berséus
Skoldirektör

Anna Holmgren
Ekonom

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Erik Holm
HR-konsult

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-22

§ 143

Uppföljning av delaktighet för alla

Dnr BN 2016/0161

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning ”Delaktighet för alla” är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra
Lunds kommun mer tillgänglig för invånare och besökare men även
anställda med funktionsnedsättningar.
Vård & Omsorgsförvaltningen gör nu en uppföljning av nämndernas
arbete med planen.
Byggnadsnämnden föreslås att som svar på Vård & Omsorgsförvaltningens förfrågan yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-02
Vård & Omsorgsförvaltningens skrivelse 2016-04-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen, Post W3D3,voo,voo@lund.se
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Stadsbyggnadskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE
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2016-09-02

LUND

Handläggare Jan Erik Johansson
046-35 63 73
Tel
jan-erik.johansson@lund.se
E-post

Byggnadsnämnden

Uppföljning av Delaktighet för alla
Ärendenummer
BN 2016/0161
Diarienr V00 2016/0199
Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning "Delaktighet för alla" är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra Lunds
kommun mer tillgänglig för invånare och besökare men även anställda med
funktionsnedsättningar.
Länk till "Delaktighet för alla":
http://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Kommunkontoret/Kansli/
Regelsamling/Delaktighet%20och%20inflytande/Handikapplan%20beslutat
%20av%20KS%202014-04-01%20och%20KP%202014-06-11.pdf
Vård & Omsorgsförvaltningen gör nu en uppföljning av nämndernas arbete
med planen.
Byggnadsnämnden föreslås att som svar på Vård & Omsorgsförvaltningens
förfrågan åberopa denna skrivelse
Beslutsunderlag
Vård & Omsorgsförvaltningens skrivelse 2016-04-18
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-02 (denna skrivelse)
Ärendet
"Delaktighet för alla" innehåller en genomförande- handlingsplan för 2014
- 2016. Nedan beskrivs de områden som direkt berör byggnadsnämnden och
stadsbyggnadskontoret.

\\2004\Tjänste2004

\\intra. Iund.se\GroupData\300132\Tillgänglighet\Handikapplan\Uppfölj nin
g handikapplan 2014-2016\Uppföljning handikapplan 2014-2016
BN2016-0161.doc
Postadress
Besöksadresser

Box 41, 221 00 LUND
Bangatan 10 A
Byggmästaregatan 4 (lantmäteriavd.)

Telefon vx
Telefax

046-35 50 00
046-14 60 51

E-post
Internet

byggnadsnamnden@lund.se
stadsbyggnadskontoret@lund.se
www.lund.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (3)

1. Attityder och bemötande
Byggnadsnämndens ledamöter i funktionshinderrådet bevakar hur beslut i
nämnden kommer att påverka människor med olika funktionsnedsättningar
och rapporterar om detta vid rådets möten.
Lunds kommuns bemötandeguide har delats ut till stadsbyggnadskontorets
personal.
Tillgänglighetssamordnare finns på förvaltningen
Kontinuerlig kontroll av tillgängligheten för medarbetare och besökare sköts
av tillgänglighetsrådgivaren.
Arbetsplatsträffar sker avdelningsvis, en gång per månad. Arbetsmiljö,
verksamhetsutveckling, jämställdhet och mångfald mm är stående punkter
på dagordningen.
3. Information och kommunikation
En övergripande information om "Bygga, bo & miljö" finns teckentolkat på
hemsidan. Hemsidan har även tillgång till talsyntes.
Berörda medarbetare har fått endagsutbildning i "skrivkurs" för att kunna
skriva mer lättförståeligt.
Underlag för taktila kartor har tagits fram. Taktil karta över Skrylleområdet
har köpts in - utvärderas tillsammans med representanter för SRF
synskadeföreningen. Ytterligare kartor över Lunds centrum mm kommer att
beställas enligt önskemål från SRF.
En internetbaserad tillgänglighetsguide som visar hur tillgängligheten är i
publika lokaler har tagits fram tillsammans med Lundaföretaget AGS. Länk
till guiden:
hltp://handtag-app.com/Lund/sv-SE/Map
4. Fysisk miljö
Basutformningsprogrammet "Bättre för alla" tillämpas inte längre vid
kommunala markanvisningar på grund av ny lagstiftning som förbjuder
kommunala särkrav.
Enkelt avhjälpta hinder. Någon organiserad inventering av enkelt avhjälpta
hinder har inte skett sedan 2011. En del anmälningar kommer in från
allmänheten. Blankett för anmälan finns på hemsidan.
I större byggprojekt anlitar en del byggherrar en fristående sakkunnig inom
tillgänglighet. Stadsbyggnadskontoret avser att i fortsättningen ställa krav på

TJÄNSTESKRIVELSE
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sakkunnigintyg inför utfärdande av slutbesked i större omfattning, främst
för att det ofta finns brister i fråga om tekniska egenskaper.
Frågor om frångänglighet (utrymningsmöjligheter för rörelsehindrade) ska
ingå i brandskyddsdokumentationen och tas upp vid tekniskt samråd inför
nybyggnationer.
Teleslingor finns i de större mötesrummen i Kristallen. Vid inflyttningen
visade det sig att funktionen var undermålig. Ett omfattande arbete har lagts
ner för att få väl fungerande anläggningar. Numera finns även en mobil
trådlös utrustning med mikrofoner och mottagare för utlåning i Kristallens
reception.
Utemiljön
Tillgänglighetsrådgivaren samarbetar med tekniska förvaltningen angående
enkelt avhjälpta hinder, lekplatser, reklamskyltar, uteserveringar mm.
Inlevelseövningar där deltagarna ges möjlighet att testa att åka rullstol och
orientera med ögonbindel och vit käpp har nyligen genomförts för personal
från gatu- o trafikkontoret, park- o naturkontoret och
stadsbyggnadskontoret.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att som svar på Vård & Omsorgsförvaltningens förfrågan åberopa denna
skrivelse

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen, Post W3D3,voo,voo@lund.se
Akten

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-08-31

§ 70

Uppföljning av delaktighet för alla 2016
Dnr KU 2016/0519

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning - Delaktighet för alla - är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare, men även
för anställda med funktionsnedsättningar. För att förverkliga planen har
kommunstyrelsen upprättat en handlingsplan för perioden 2014-2016.
Denna ska följas upp genom att nämnderna redogör för genomförda och
planerade åtgärder.
Förvaltningen bedömer att det råder god måluppfyllelse vad beträffar de
åtgärder som faller inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
Vidare anser förvaltningen att ansvarsfördelningen mellan nämnderna
behöver tydliggöras i handlingsplanen och framför att det vore önskvärt
att medverka vid eventuellt framtagande av handlingsplan för kommande
år.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 juli 2016
Uppföljning av handlingsplan för delaktighet för alla 2014-2016,
daterad den 13 juli 2016
Remiss från vård- och omsorgsförvaltningen, inkommen den 19 april
2016

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättad uppföljning av kommunstyrelsens
handlingsplan 2014-2016 för delaktighet för alla och översända
uppföljningen till vård- och omsorgsnämnden

Protokollsanteckningar
Carl Granklint Rask (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i kultur- och fritidsnämndens beslut.”
Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Stab

Tjänsteskrivelse
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Kultur- och fritidsnämnden

Jacob Fridblom
046-35 56 73
jacob.fridblom@lund.se

Uppföljning av delaktighet för alla 2016
Sammanfattning
Till Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning finns en handlingsplan för 2014-2016. Kultur- och
fritidsnämnden har ansvar för ett antal åtgärder i planen.
Handlingsplanen ska följas upp genom att nämnderna redogör för
genomförda och planerade åtgärder och redogörelsen ska vara vård- och
omsorgsförvaltningen tillhanda senast den 30 september 2016.
Förvaltningens bedömning är att de åtgärder, som faller inom kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområden, är genomförda eller kommer att
genomföras under innevarande år.
Kultur- och fritidsförvaltningen riktar viss kritik mot handlingsplanens
utformning och ser det som önskvärt att förvaltningen ges möjlighet att
delta vid eventuellt framtagande av handlingsplan för kommande år.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 13 juli
2016 (denna skrivelse)
Uppföljning av handlingsplan för delaktighet för alla 2014-2016, daterad
den 13 juli 2016
Remiss från vård- och omsorgsförvaltningen, inkommen den 19 april
2016

Barnets bästa
Flera av åtgärderna i handlingsplan för delaktighet för alla 2014-2016
berör barn, i synnerhet barn med funktionsnedsättning. Vid uppföljning
av handlingsplanen har därför barnets bästa särskilt beaktats, bland annat
genom att fritidsgårdar och bygglekar tillgängliggörs för personer med
funktionsnedsättning.

Ärendet
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning - Delaktighet för alla - är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare, men även
för anställda med funktionsnedsättningar.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

kultur-fritid@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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För att förverkliga planen har kommunstyrelsen upprättat en
handlingsplan för perioden 2014-2016 med konkreta åtgärder enligt
vilken kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för ett antal.
Handlingsplanen ska följas upp genom att nämnderna redogör för
genomförda och planerade åtgärder och uppföljningen ska vara vård- och
omsorgsförvaltningen tillhanda senast den 30 september 2016.
Förvaltningens bedömning är att det råder god måluppfyllelse vad
beträffar de åtgärder som faller inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde. Förvaltningen har upprättat en redogörelse för
genomförda och planerade åtgärder.
I sammanhanget bör nämnas att mycket av den kritik, som förvaltningen
riktade mot förslaget till plan för delaktighet och jämlikhet för personer
med funktionsnedsättningar vid remissförfarandet 2013 kvarstår. Bland
annat är vissa åtgärder mångtydigt formulerade. Vidare borde ansvaret
för vissa åtgärder ha legat på enkom kommunstyrelsen och
ansvarsfördelningen mellan nämnderna är i vissa fall oklar, då ansvaret
för en åtgärd kan ligga på flera nämnder. Önskvärt vore att kultur- och
fritidsförvaltningen ges möjlighet att delta vid eventuellt framtagande av
handlingsplan för kommande år.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättad uppföljning av kommunstyrelsens
handlingsplan 2014-2016 för delaktighet för alla samt översända
uppföljningen till vård- och omsorgsnämnden

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Beslutet expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Vera Lazarevic
administrativ chef
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Bilaga till tjänsteskrivelse Uppföljning av delaktighet för alla 2016 KU 2016/0519
Uppföljning av handlingsplan 2014-2016

Åtgärd
Nämnderna ska inkludera målet i
Delaktighet för alla i sina
verksamhetsplaner.
Varje förvaltning ska utse en person som
samordnare som har kunskap om
tillgänglighetsarbetet inom den egna
förvaltningen.
Samordnaren ska kontinuerligt ges
fördjupad utbildning kring
tillgänglighetsfrågor.
Som en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska skyddsronden
kompletteras med en kontroll av
tillgängligheten för medarbetare och
besökare. En kommungemensam
checklista utarbetas som stöd.
Alla medarbetare ska få tillfälle att
tillsammans diskutera normer inom den

Redogörelse
Utifrån de tre nämndsmålen, synlighet, tillgänglighet och delaktighet, har verksamheterna tagit fram
verksamhetsmål för 2016 som därigenom bidrar till att förverkliga fullmäktigemålen, däribland målet:
Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög
tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter.
Förvaltningens samordnare fick nya arbetsuppgifter under 2016. Ny samordnare ska utses innevarande
år.
Den nya samordnaren kommer att få erforderlig utbildning.

Efter försök med kombinerade arbetsmiljö- och tillgänglighetskontroller under 2013 konstaterade
förvaltningen att de senare kom att överskugga arbetsmiljöarbetet. Kontroll av tillgängligheten sker
därför numera inte i samband med skyddsrond.

Varje år genomför förvaltningen en medarbetarenkät. I enkäten ställs frågor om bland annat bemötande
och attityder. Vid uppföljning av enkätresultatet ges medarbetarna möjlighet att diskutera normer och
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egna organisationskulturen och på
arbetsplatsen samt vad man kan
göra för att öka den sociala
tillgängligheten, kopplat till både
arbetsmiljö och verksamhet.
Inbjudan och annons om kommunala
evenemang ska innehålla upplysningar
om tillgänglighet, kontaktperson samt
information om närmaste busslinje och
hållplats.

hur anställda ska agera gentemot varandra.

Enkelt avhjälpta hinder, inklusive brister i
ljudmiljön, i publika lokaler ska
undanröjas omgående i enlighet med PBL
och Boverkets föreskrifter HIN 3.

Serviceförvaltningen har genomfört en tillgänglighetsöversyn av samtliga fritidsgårdar (mötesplatser),
bygglekar och friluftsbad. Enkelt avhjälpta hinder åtgärdades. Serviceförvaltningen bedömer om mer
omfattande åtgärder bör genomföras.

Annonsering sker främst vad gäller bibliotekens programverksamhet och kulturverksamhetens
arrangemang. Programverksamheten äger rum på biblioteken och på hemsidan finns god information
om tillgänglighet och kontaktuppgifter.
Vad gäller arrangemang tjänar SommarLunds tryckta broschyr som gott exempel. I den finns
information om tillgänglighet och kontaktuppgifter. På SommarLunds hemsida finns specifik
information om varje spelplats ur ett tillgänglighetsperspektiv och närmaste busshållplats. Kamratkortet
gäller vid arrangemang som har entréavgift.

På biblioteken är tillgängligheten mycket god och på bibliotekens hemsida finns utförlig information
om detta. Stadsbiblioteket har fast hörselslinga, liksom några av de nya stadsdelsbiblioteken. Vid
övriga finns portabel hörslinga. Mikrofoner finns att tillgå på samtliga bibliotek.

Lunds kommunala scener ska inventeras
och göras tillgängliga med ramp eller hiss

För att förbättra kvaliteten på redan befintliga hörselslingor i Stadshallen och Stadsteatern har det
genomförts omfattande åtgärder för att reducera magnetfält och vagabonderande strömmar. På
Stenkrossen finns mobila hörselslingor.
Enkelt avhjälpta hinder åtgärdades 2014. Stadshallen har haft hiss och Stadsteatern ramp ända sedan
byggnaderna stod färdiga. Den byggnad, som Stenkrossen huserar i, är i ett plan. På konsthallen finns
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samt med teleslinga/hörselslinga.
Planering av kommunala möten,
seminarier och konferenser ska ske med
prioritering utifrån platsens/lokalens
tillgänglighet. Kommunens
arrangörsguide ska vara vägledande.
Tillgänglighet och användbarhet för
personer med funktionsnedsättning ska
tillgodoses i all kommunal upphandling.
Kommunen ska eftersträva att allas
arbetsförmåga tas tillvara.
Kommunen ska verka som föredöme och
erbjuda anställning, praktikplatser och
sommarjobb till personer med
funktionsnedsättning. Möjlighet till
individuellt anpassad tjänstgöringsgrad
ska finnas.
Rekryteringsprocessen ska säkra att inga
individer/grupper missgynnas.
Kommunen ska arbeta för mångfald bland
medarbetarna i den kommunala
verksamheten.
Kommunen ska utveckla
samverkansformer och
verktyg tillsammans med

KU 2016/0519

hiss. Se åtgärden ovan angående teleslinga/hörselslinga.
Förvaltningskontoret huserar numera i mycket tillgängliga lokaler på Stora Södergatan 47 där
majoriteten av kommunala möten äger rum. Om möte ska ske på annan plats väljs tillgängliga lokaler.

Förvaltningen arbetar i enlighet med inköps- och upphandlingspolicyn för Lunds kommun och beaktar
tillgänglighet och användarbarhet för personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningens rehabiliteringsarbete är välfungerande och bedrivs i enlighet med kommunens riktlinje
för rehabilitering.
Förvaltningen har flera medarbetare med någon form av funktionsnedsättning, i vissa fall står
Arbetsförmedlingen för en del av lönekostnaden. Likaså försöker förvaltningen alltid bereda
praktikplats vid förfrågan. Sysselsättningsgraden anpassas om det framgår av läkarintyg att så bör ske.

Alla annonser granskas av förvaltningens HR-konsult för att bland annat säkerställa att
kvalifikationskraven är adekvata och icke diskriminerande. Inom en treårsperiod ska förvaltningens
samtliga chefer genomgå kommunens chefsmodulutbildning om rekrytering.
Förvaltningen utgår strikt från meriter vid rekrytering av medarbetare. Men för att uppmuntra en viss
målgrupp att söka en tjänst, används emellanåt formuleringar av typen: vi ser gärna kvinnliga sökande.
Åtgärden är ett uppdrag för kommunkontoret.
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Arbetsförmedlingen,
FINSAM och andra aktörer i syfte att nå
målet lönearbete på den reguljära
arbetsmarknaden.
Kulturskolan ska vara tillgänglig även för
barn och ungdomar med
funktionsnedsättning.

KU 2016/0519

Kulturskolan Lund erbjuder goda möjligheter för ungdomar med funktionsnedsättning att delta i
merparten av den reguljära undervisningen. Lärarna kan i de flesta fall göra individuella anpassningar
av undervisningssituationen.
Utöver den reguljära undervisningen har Kulturskolan ett antal specialutbildade lärare. De driver
speciella grupper där särskoleelever under ett antal veckor får en speciellt anpassad undervisning,
främst i musik, rytmik och bildkonst. Denna verksamhetsdel arbetar, i samråd med särskoleenheterna,
aktivt för att alla kommunens särskolebarn ska inkluderas. Verksamheten har under 2016 förstärkts och
därför kunnat expandera, med en förbättrad måluppfyllelse som resultat.

Konsthallen ska vid i förväg annonserade
tider ge guidning på teckenspråk för döva
och guidning för synskadade.

Konsthallen annonserar i förväg gratisvisningar för personer med synnedsättning respektive
hörselnedsättning.

På kommunens bad ska det finnas liftar
till bassängerna och i
omklädningsrummen ska det finnas plats
för personer i rullstol. Det ska finnas
möjlighet till omklädningsrum och toalett

Högevallsbadet är anpassat för personer med funktionsnedsättning och är tillgängligt för alla. Med
rullstol kan man ta sig fram i hela badet. Det finns handikappanpassade toaletter och enskilda
omklädningsrum. Det finns lift i såväl omklädningsrum som till bassängerna.
På friluftsbaden finns det handikapptoalett och omklädningsrum där personer med
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där personer med funktionsnedsättning
kan ta med sig personlig assistent av
motsatt kön.
Föreningar som får bidrag från
kommunen ska vid arrangemang eller
utlåning av lokaler beakta
tillgängligheten i och till sin verksamhet
och sina lokaler.
Kommunen ska stödja
funktionshinderföreningarna
genom exempelvis ekonomiskt bidrag.
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funktionsnedsättning kan ta med sig personlig assistent av motsatt kön. Dock saknas liftar.
För att erhålla bidrag från kommunen för arrangemang eller utlåning av lokaler ska föreningen beakta
tillgängligheten i och till sin verksamhet och sina lokaler.
Föreningar har möjlighet att ansöka om medel från funktionshinderrådet för tillgänglighetsåtgärder vid
en anläggning.
När det gäller idrottsföreningar, som har verksamhet för personer med funktionshinder, ger
förvaltningen vuxengrupper möjlighet att hyra tider i kommunala anläggningar till taxa 1 (barn- och
ungdomstaxa).
I dokumentet principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider i Lunds kommun framgår att
föreningar med särskilda lokal- eller materialbehov, exempelvis för personer med funktionshinder, kan
ha förtur vid prioriteringar.
Vidare kan funktionshinderföreningar söka kommunens bidrag utvecklingsbidrag för lika rättigheter
och möjligheter.

Fritidsgårdar och bygglekar ska vara
tillgängliga för alla.

Serviceförvaltningen har genomfört en tillgänglighetsöversyn av samtliga fritidsgårdar (mötesplatser),
bygglekar och friluftsbad. Enkelt avhjälpta hinder åtgärdades. Serviceförvaltningen bedömer om mer
omfattande åtgärder bör genomföras.

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-15

§ 67

Miljönämndens uppföljning av
Delaktighet för alla 2014-2016

Dnr MN 2013/0003

Sammanfattning
MR dnr 2010.1468.
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning – Delaktighet för alla – är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder, som syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare samt även
för anställda inom kommunen som har funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet sträcker sig över
perioden 2014-2016. Vård- och omsorgsnämnden har översänt remiss till
nämnderna om uppföljning av arbetet med Delaktighet för alla. Planen
omfattar sju strategiområden och handlingsplanen innehåller ett antal
åtgärder inom ramen för varje område.
Miljönämnden har inte några särskilt utpekade ansvarsområden i
handlingsplanen, men arbetar självfallet aktivt med de aspekter som är
samtliga nämnders ansvarsområden samt även i övriga tillämpade delar.
Uppföljningen visar att miljönämnden arbetar aktivt med frågorna, delvis
genom arbetsmiljöarbete, skyddsronder samt information och
kommunikation och delvis genom nämndmål som en del av ekonomioch verksamhetsplanen. Frågor om delaktighet kommer också att
tydligare införlivas i nämndens tillsynsplan där så är görligt. Likaså
kommer det att ses över att det vid eget upprättat informationsmaterial
finns med en standardformulering om att materialet kan tillhandahållas i
annat format.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande över
uppföljning av Delaktighet för alla 2014-2016 som sitt eget.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2016-08-29, dnr MN 2013/0003.17 och MR
2010.1468.23.
VoO skrivelse 2016-04-18, dnr MN 2013/0003.14 och MR
2010.1468.21.
Delaktighet för alla 2014-2016, dnr MN 2013/0003.15 och MR
2010.1468.22.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Sabina Lindell
046-35 52 62
sabina.lindell@lund.se

Miljönämndens uppföljning av Delaktighet för
alla 2014-2016
Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning – Delaktighet för alla – är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder, som syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare samt även
för anställda inom kommunen som har funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet sträcker sig över
perioden 2014-2016. Vård- och omsorgsnämnden har översänt remiss till
nämnderna om uppföljning av arbetet med Delaktighet för alla. Planen
omfattar sju strategiområden och handlingsplanen innehåller ett antal
åtgärder inom ramen för varje område.
Miljönämnden har inte några särskilt utpekade ansvarsområden i
handlingsplanen, men arbetar självfallet aktivt med de aspekter som är
samtliga nämnders ansvarsområden samt även i övriga tillämpade delar.
Uppföljningen visar att miljönämnden arbetar aktivt med frågorna, delvis
genom arbetsmiljöarbete, skyddsronder samt information och
kommunikation och delvis genom nämndmål som en del av ekonomioch verksamhetsplanen. Frågor om delaktighet kommer också att
tydligare införlivas i nämndens tillsynsplan där så är görligt. Likaså
kommer det att ses över att det vid eget upprättat informationsmaterial
finns med en standardformulering om att materialet kan tillhandahållas i
annat format. Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens
yttrande över uppföljning av Delaktighet för alla 2014-2016 som sitt
eget.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2016-08-29, dnr MN 2013/0003.17 och MR
2010.1468.23.
VoO skrivelse 2016-04-18, dnr MN 2013/0003.14 och MR
2010.1468.21.

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
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hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
I planen tas en rad olika åtgärder upp som är speciellt riktade till barn.
Dessa åtgärder rör dock främst områdena kultur, fritid, utbildning/
undervisning samt rekreation, varför en barnkonsekvensanalys från
miljöförvaltningens sida inte bedöms vara relevant i ärendet.

Ärendet
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning – Delaktighet för alla – är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder, som syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare samt även
för anställda inom kommunen som har funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet sträcker sig över
perioden 2014-2016. Vård- och omsorgsnämnden har översänt remiss om
uppföljning av arbetet med Delaktighet för alla. Planen omfattar sju
strategiområden och handlingsplanen innehåller ett antal åtgärder inom
ramen för varje område. Miljönämnden har inte några särskilt utpekade
ansvarsområden i planen, men följer självfallet upp de aspekter som är
samtliga nämnders ansvarsområden och även i övriga tillämpade delar.
Enbart de områden som berör alla nämnder, och därmed miljönämnden,
redovisas nedan.

Miljönämndens genomförande av Delaktighet för alla,
handlingsplan 2014-2016
Attityder och bemötande
Verksamhetsplaner


Nämnderna ska inkludera målet i Delaktighet för alla i sina
verksamhetsplaner. Det innebär att med utgångspunkt i FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
ge alla människor med funktionsnedsättning samma möjligheter
som andra till full delaktighet och jämlikhet, införliva funktionshinderaspekten inom alla områden så att funktionshinderfrågor
vägs in från början vid all kommunal planering samt att undanröja
hinder så att det blir möjligt för människor med funktionsnedsättning att bli fullt delaktiga i samhällslivet.

Eftersom miljönämnden huvudsakligen arbetar med myndighetsutövning
utgår verksamheten från en tillsynsplan snarare än en verksamhetsplan.
De huvudsakliga verksamhetsområdena är livsmedelskontroll, miljötillsyn samt hälsoskyddstillsyn. Miljönämndens fokus av tillsynen är
utöver den politiska styrningen beroende av ett flertal faktorer, såsom
lagstiftning och det tillsynsansvar som åligger miljönämnden, men även
länsstyrelsens prioriteringar och LundaEko är grundläggande för
miljönämndens val av fokus på tillsynen. Sedan tillkommer kommun-
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överskridande projekt som till exempel Miljösamverkan Skåne. I
Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) som tar sikte på treårsperioder och
tas fram varje vår följer nämnden kommunens riktlinjer och mallar och
där har funktionshinderaspekter inte varit med i mallen.
Nämndmålen utifrån kommunfullmäktigemålen har också de tidigare
tagit sikte främst på frågor om miljö- och hälsoskydd. Det ena av de nya
nämndmålen som beslutades av miljönämnden i februari 2016 och som
avser perioden 2016-2018 tar däremot sikte på service och tillgänglighet,
utifrån kommunfullmäktigemålet ”Boende och verksamma i Lunds
kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet
i kontakten med kommunens verksamheter”. Miljönämndens mål med
utgångspunkt i fullmäktigemålet är formulerat ”Boende och verksamma i
Lunds kommun ska uppleva god service och känna förtroende för
miljönämndens arbete”. Indikatorerna och målvärdet tar främst sikte på
resultat i servicemätningar via telefon och e-post samt Nöjd-kund-index
avseende myndighetsutövningen och fokus på tillgänglighet via telefoni,
svar på frågor, information, intresse och engagemang samt bemötande.
Inom detta inryms självklart tillgänglighetsfrågan med inriktning på
funktionshinder och mångfald även om det inte är explicit uttryckt. I
tillsynsplanen för 2017 som är under bearbetning och ska beslutas av
miljönämnden till hösten kommer tillgänglighetsfrågor att framgå
tydligare i den mån det är görligt.
Samordnare på varje förvaltning


Varje förvaltning ska utse en person som samordnare som har
kunskap om tillgänglighetsarbetet inom den egna förvaltningen.
Samordnaren ska kontinuerligt ges fördjupad utbildning i
tillgänglighetsfrågor. Skyddsronden ska kompletteras med
kontroll av tillgängligheten för medarbetare och besökare och
därutöver ska alla medarbetare få tillfälle att tillsammans
diskutera normer på arbetsplatsen och hur den sociala
tillgängligheten kan ökas.

Miljöförvaltningens controller har under 2015 tilldelats rollen som
förvaltningens tillgänglighetssamordnare och ingår i ett kommungemensamt nätverk med fokus på funktionshindersfrågor och ickediskriminering. Controllern har tillsammans med miljönämndens
ordförande gått utbildningen "Delaktighet för alla" under hösten 2015,
med fokus på tillgänglighetsfrågor, anordnad av Lunds kommun i
samarbete med Malmö mot Diskriminering, en av Skånes
antidiskrimineringsbyråer.
Controllern är även i egenskap av skyddsombud medverkande vid
skyddsronden som genomförs årligen. Den fysiska arbetsmiljön har hög
prioritet på förvaltningen, personalen ska ha tillgång till rätt utrustning
för att kunna utföra sitt arbete på ett bra och säkert sätt, detta beaktas
både i skyddsronden samt fortlöpande. Personalen erbjuds även besök på
företagshälsovården vid behov. Kontinuerligt genomförs åtgärder, såsom
inköp av ljuddämpande redskap, viss rotation av arbetsplatser samt att
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personalen fortlöpande kan lämna synpunkter och önskemål angående
arbetsmiljön, som i sin tur följs upp på varje månatlig arbetsplatsträff. I
de årliga medarbetarsamtalen ingår arbetsrelaterad hälsa och ohälsa,
vilket utgör ett viktigt tillfälle att fånga upp och arbeta med dessa frågor.
Som ett led i arbetet med medarbetarenkäternas resultat och det
systematiska arbetsmiljöarbetet har förvaltningen därtill tagit fram en
handlingsplan för det fortsatta arbetet med arbetsmiljöfrågor och
tillvaratagandet av personalens olikheter och behov, såväl fysiska som
psykosociala. Förvaltningens skyddsombud/tillgänglighetsamordnare har
dessutom under 2014 gått en tredagars utbildning i arbetsmiljö där
mångfald utgjorde en del och har under 2015 gått en arbetsmiljöutbildning med fokus på rehabilitering.
Under 2014 genomförde därutöver hela personalstyrkan utbildningen
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI), ett instrument som mäter en
persons beteende utifrån hur det uppfattas av andra och som ger god
självinsikt och har som avsikt att personalen ska bli effektivare och mer
tillgängliga i sin arbetsroll såväl gentemot varandra samt gentemot
medborgare, samt att bidra till effektivare och bättre gruppsamarbeten
där olika kompetenser och behov beaktas och tillvaratas. Arbetet med IDI
påbörjades 2013 och fortsatte med workshops även under 2015.
Utbildningen har varit uppskattad och utgör ett viktigt verktyg för
förstärkt samarbete i personalgruppen samt bidrar positivt gällande
mångfalds- och jämställdhetsfrågor, då utbildningen syftar till förbättrat
och effektiviserat samarbete mellan olika personlighetstyper baserat på
dess olika behov, förutsättningar och preferenser.
Vad gäller den fysiska tillgängligheten för besökare är det huvudsakligen
en del av serviceförvaltningens skyddsrond, miljöförvaltningens rond
täcker bara förvaltningens arbetsplatser, arkiv, källarförråd samt vissa
gemensamma ytor på våningsplanet, såsom toaletter och kopiatorrum och
dessa är utformade enligt ritningarna för Kristallen.
Avseende diskussion om normer på arbetsplatsen är det en viktig del av
miljöförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Förvaltningen
genomförde i februari en halvdagsworkshop med fokus på arbetsmiljöfrågor och arbete i öppet kontorslandskap, under 2015 genomfördes två
halvdagsworkshopar om bland annat arbetsmiljöfrågor. Fler workshopar
med fokus på arbetsmiljö och trivsel är inplanerade under 2016.
Förvaltningen arbetar därutöver aktivt med att tillvarata kunskap och
erfarenheter från anställda med annan etnisk och kulturell bakgrund samt
uppmuntrar till ett öppet klimat på arbetsplatsen, där tolerans, respekt och
icke-diskriminering är hörnstenar i det vardagliga arbetet. Ickediskriminering och respekt för varandras olikheter har också varit en
naturlig del i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Jämställdhet och mångfald är dessutom en återkommande punkt som
diskuteras på arbetsplatsträffar och förvaltningen har två mångfaldsombud som bland annat deltar i nätverket Mångfaldens Lund.
Förvaltningens mångfaldsombud deltog under 2015 i en utbildning om
jämställdhet, anordnad av fackförbundet Vision.
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Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att ta fram en plan över
jämställdhet och mångfald tillsammans med kommunkontorets HRavdelning. Inbjudan har kommit från kultur- och fritidsförvaltningen
avseende mångfaldsrundan 2016, där temat är ålder. Förvaltningens
jämställdhets- och mångfaldsplan revideras i samband med detta och ska
vara färdigställd nu till hösten.

Information och kommunikation
Information


Information på kommunens hemsida ska vara lättläst, enligt
konceptet Klarspråk och kunna översättas till teckenspråk,
hemsidan ska också ha tillgång till talsyntes. Berörda medarbetare
ska utbildas i att skriva klarspråk och målgruppsanpassat och
beslut och regler ska tillhandahållas på målgruppsanpassat
medium. På allt informationsmaterial ska det stå: Vill du ha
materialet i annat format, kontakta ansvarig. Behov att
teckentolkning ska tillgodoses.

Miljönämnden använder Lunds kommuns kommunikationsplattform vid
information och kommunikation. Samtlig personal på miljöförvaltningen
har genomgått utbildning i klarspråk, anordnad av kommunkontorets
kommunikationsavdelning och utbildning kommer att ges fortlöpande.
Mallar för informationsmaterial och beslut ses kontinuerligt över och är
målgruppsanpassade. Miljöförvaltningen har relativt lite eget
informationsmaterial, men när sådant väl upprättas kan det lämnas i
digitalt format eller pappersformat. I dagsläget saknas formuleringen om
att materialet finns att få i annat format, och för informationsmaterial
som tas fram framöver kommer denna formulering att läggas till.
Förvaltningen använder sig vid behov av tolkar och teckentolkning, en
tjänst som hyrs in främst via socialförvaltningens tolkförmedling.

4. Fysisk miljö
Bostäder och lokaler


De frågor som berör miljönämnden är att vid gransknings- och
tillsynsärenden gällande publika lokaler ska tillgängligheten och
användbarheten prioriteras, inbjudan och annons om kommunala
evenemang ska innehålla upplysningar om tillgänglighet, samt att
planering av kommunala möten, seminarier och konferenser ska
ske med prioritering utifrån platsens/lokalens tillgänglighet.
Övriga frågor är sådant som specifikt rör lokalernas utformning
och ombyggnation, i dessa frågor kan miljönämnden inte påverka
utan hänvisar till serviceförvaltningen, som är ägare till
förvaltningshuset Kristallen där miljöförvaltningen har sitt kontor.

Vad avser lokaler har miljöförvaltningen alla sina arbetsplatser och
miljönämnden sina sammanträden i förvaltningshuset Kristallen, som ägs
av serviceförvaltningen. Det är serviceförvaltningen som ytterst ansvarar
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för att tillgängligheten, såsom porttelefoner, dörrautomatiker, hissar,
punktskrift vid utrymmen, handikapptoaletter, teleslingor och IR-system,
utrymningslarm samt övriga anpassningsbehov, tillgodoses i Kristallen
och miljöförvaltningen inkommer med synpunkter om det är något som
behöver förbättras ur tillgänglighetssynpunkt.
Upphandling


Tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning ska tillgodoses i all kommunal upphandling.

Miljöförvaltningen har i princip inte några egna upphandlingar, i
undantagsfall köps tjänster för miljöövervakning upp, i övrigt sköts
upphandlingen centralt av kommunkontorets upphandlingsenhet.
Miljöförvaltningen följer centralt upphandlade avtal och beaktar sociala
och etiska krav.

Utbildning och arbete
Arbete


Kommunen ska eftersträva att allas arbetsförmåga tas tillvara, ska
verka som ett föredöme och erbjuda anställning, praktikplatser
och sommarjobb till personer med funktionsnedsättning,
möjlighet till individuellt anpassad tjänstgöringsgrad ska finnas.
Rekryteringsprocessen ska säkra att inga individer/grupper
missgynnas. Kommunen ska arbeta för mångfald bland
medarbetarna.

Se frågan om Attityder och bemötande, samordnare på varje förvaltning,
ovan. Vad avser rekryteringar till tjänster samt erbjudande av
praktikplatser, välkomnar miljöförvaltningen mångfald och erbjuder
möjlighet till individuellt anpassad tjänstgöringsgrad samt tillgång till all
behövlig utrustning för att kunna utföra arbetet.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande över uppföljning av Delaktighet för
alla 2014-2016 som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden

Sabina Lindell
Controller

Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-07

§ 45

Uppföljning av Delaktighet för alla

Dnr SN 2016/0067

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning – Delaktighet för alla – beslutades av
kommunfullmäktige 2014-06-11. Planen innehåller sju strategiområden
och tiden för genomförandet av planen sträcker sig över perioden 20142016. Nu görs en uppföljning, varvid nämnderna ska redogöra för det
arbete som genomförts och planeras i enlighet med planen inom
relevanta områden för respektive nämnd. För servicenämnden är fyra
områden aktuella.

Beslutsunderlag
Delaktighet för alla, planbeskrivning för genomförande 2014 - 2016
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-19, Dnr VOO
2016/0199
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-12

Beslut
Servicenämnden beslutar
att såsom servicenämndens redogörelse för uppföljning av arbetet med
åtgärder enligt Delaktighet för alla, till vård- och omsorgsnämnden
översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-12.
Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Serviceförvaltningen
Lundafastigheter

Tjänsteskrivelse
2016-08-12

Servicenämnden

Uppföljning av Delaktighet för alla
Dnr SN 2016/0067

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning – Delaktighet för alla – beslutades av
kommunfullmäktige 2014-06-11. Planen innehåller sju strategiområden
och tiden för genomförandet av planen sträcker sig över perioden 20142016. Nu görs en uppföljning, varvid nämnderna ska redogöra för det
arbete som genomförts och planeras i enlighet med planen inom
relevanta områden för respektive nämnd. För servicenämnden är fyra
områden aktuella.

Beslutsunderlag
Delaktighet för alla, planbeskrivning för genomförande 2014 - 2016
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-19, Dnr VOO
2016/0199
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-12 (denna skrivelse).

Barnets bästa
Barnperspektivet synes ha beaktats vid framtagandet av Delaktighet för
alla.

Ärendet
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning – Delaktighet för alla – beslutades av
kommunfullmäktige 2014-06-11. Planen innehåller sju strategiområden
och tiden för genomförandet av planen sträcker sig över perioden 20142016. Nu görs en uppföljning, varvid nämnderna ska redogöra för det
arbete som genomförts och planeras i enlighet med planen inom
relevanta områden för respektive nämnd. För servicenämnden är fyra
områden aktuella.
Först görs några allmänna inledande reflektioner, därefter följer
redovisningen område för område.
Förvaltningens uppfattning är att frågorna som behandlas i Delaktighet
för alla, i flertalet fall hanteras och beaktas som ett naturligt inslag i
förvaltningens dagliga verksamhet. Det finns förbättringar att göra, men
att åstadkomma det utan att extra medel tillskjuts bedömer förvaltningen
inte vara möjligt i nuläget. Det är alltså ytterst viktigt att för det fall att en
Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Internetadress

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1

046-35 50 00

www.lund.se
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reviderad plan innebär att nya åtgärder ska genomföras, måste frågan om
finansiering hanteras samtidigt. Förvaltningen skulle vidare, inför nästa
plan, gärna vilja lämna förslag på omformulering av vissa åtgärder som
angetts för förvaltningen, för att åtgärderna tydligare ska ta avstamp i hur
förutsättningarna rent faktiskt ser ut (jämför nedan exempelvis angående
snöröjning).

Område 1. Attityder och bemötande
Verksamhetsplaner
I planen sägs att nämnderna ska inkludera målen i Delaktighet för alla i
sina verksamhetsplaner. Inte minst mot bakgrund av att ett
förändringsarbete inletts avseende hela kommunens mål- och
strategiprocess under den aktuella perioden är det inte helt tydligt för
serviceförvaltningen på vilket sätt detta är tänkt att fungera och
redovisas.
Det kan dock konstateras, såsom exempel, att en indikator för
måluppfyllnaden avseende servicenämndens mål ”Skapa hållbara värden
för kommunen” är antalet medarbetare som är föremål för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Indikatorn har alltså inte angetts under
någon egen delaktighetsrubrik, men är i hög grad är kopplad till och
inarbetad i verksamheten. Förvaltningen ser ett behov av
förtydliganden/revidering av denna del av planen inför framtiden.
Samordnare på varje förvaltning
Förvaltningen har haft en samordnare, men personen avslutade sin
anställning årsskiftet 2014/2015 och därefter har av olika anledningar som förvaltningen och nämnden redogjort för i andra sammahang personalsituationen på förvaltningen inte medgett att någon ny
samordnare utsetts. En ny samordnare kommer att utses under hösten
2016.
En checklista ska tas fram centralt för att komplettera skyddsronderna
med en kontroll av tillgängligheten för medarbetare och besökare. Denna
komplettering återstår fortfarande att göra och förvaltningen avvaktar att
detta sker centralt.
Förvaltningen har sedan hösten 2014 årligen sammankomster där hela
förvaltningen träffas, så kallade servicedagar. Vid servicedagarna brukar
medarbetarna delta i gruppdiskussioner om olika frågor, såsom
förvaltningens mål, bemötandefrågor etc. Vid i vart fall ett av tillfällena
under den aktuella perioden har normfrågor diskuterats. Förvaltningen
bedömer dock att ytterligare tillfällen för denna typ av diskussioner vore
värdefullt.

Område 3. Information och kommunikation
Information
På allt informationsmaterial ska det stå: Vill du ha materialet i annat
format, kontakta ansvarig. Kunskapen om denna standard har inte varit
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spridd i tillräcklig omfattning under den aktuella perioden, men de
medarbetare som i första hand producerar informationsmaterial har nu
blivit informerade om att texten ska anges.
Kommunikation
Servicenämnden anges som ansvarig under denna punkt och
serviceförvaltningen uppfattar att det handlar om att bidra med
information till tillgänglighetsguiden. Det kan konstateras att så inte skett
i den omfattning som hade varit optimalt ur ett brukarperspektiv. Den
arbetsinsats det innebär att genomföra denna åtgärd avseende hela
kommunens byggnadsbestånd får dock inte förringas.
Serviceförvaltningen tar med sig frågan och kommer framöver för att se
hur en praktiskt möjlig väg framåt skulle kunna se ut.

Område 4. Fysisk miljö
Bostäder och Lokaler
Redan under 2007 – 2009 genomförde förvaltningen ett projekt avseende
enkelt avhjälpta hinder. Ca 600 byggnader inventerades och åtgärder
prioriterades och genomfördes. Projektet kunde avslutas innan beräknad
tid och förvaltningen höll utbildningar för andra kommuner för att sprida
information om hur arbetet genomförts.
I de nya investeringsprojekt som servicenämnden/serviceförvaltningen
arbetar med, hanteras tillgänglighetsfrågan som en naturlig och självklar
del av framtagandet av nya byggnader. Frågan är i stor utsträckning
lagreglerad och ingår i all nyproduktion. I större projekt med många
intressenter och hög grad av publik användning, såsom exempelvis
ombyggnationen av Högevallsbadet, har dessutom sverigeledande
expertis anlitats för att säkerställa resultatet. Arbetet när det gäller
nyproduktionen kommer även i framtiden att bedrivas enligt dessa
riktlinjer.
Vid beställning av mindre ombyggnadsarbeten och reparationer i
gatumiljö och i kommunala byggnader ska beställaren alltid bedöma, och
dokumentera, vilka eventuella förbättringsåtgärder avseende
tillgänglighet som är lämpliga att utföra i samband med åtgärderna. I
samband med att sådana åtgärder utförs i kommunala byggnader när
åtgärderna är bygglovspliktiga, ligger det i sakens natur att även
tillgänglighetsåtgärder ses över och genomförs. Dokumentationen av
sådana åtgärder sker i bygglovshanteringen. Däremot är det inte säkert att
tillgänglighetsanspassningar sker om exempelvis ett rum ska målas om.
Det är alltså beroende av typ av åtgärd om tillgänglighetsfrågor
aktualiseras, men det hanteras i relevanta fall som en självklar del i
processen. Förvaltningen vill i sammanhanget påtala att det inte framgår
av planen vem som avses med ”Beställaren” under denna punkt.
Anordningar som är viktiga för tillgängligheten ska hållas i sådant skick
att de alltid uppfyller sitt ändamål och regelbundna funktionskontroller
ska genomföras. Översynen av vissa typer av anordningar, såsom hissar
och utrymningslarm, följer av lag och genomförs i enlighet därmed. När
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det gäller övriga installationer är det serviceförvaltningens erfarenhet att
det i de allra flesta fall sker en felanmälan så snart något inträffar, varvid
felen åtgärdas omgående. I sammanhanget vill förvaltningen dock lyfta
att det alltid finns en risk att den som felanmäler upplever frustration och
förväntar sig ett snabbare åtgärdande än vad som i det enskilda fallet är
möjligt att åstadkomma. Ytterligare en faktor i sammanhanget är att alla
fel inte alltid felanmäls och därför inte åtgärdas, samtidigt som felen ändå
skapar en tråkig upplevelse hos den som har behov av att använda
installationen. Det finns en vilja och ambition hos förvaltningen att alla
installationer alltid ska fungera och detta kommer förvaltningen även
fortsättningsvis att sträva efter. För några särskilt viktiga objekt finns
speciella serviceavtal.
Teleslinga och IR-system
Det torde finnas teleslingor i kommunens samlingslokaler idag. Det kan
dock förekomma något undantag som av en eller annan anledning inte
uppmärksammats (exempelvis om flera mindre rum slagits samman till
ett större rum av verksamheterna, utan serviceförvaltningens kännedom).
Utgångspunkten är dock att samtliga samlingslokaler har teleslingor och
är skyltade. Vid nyproduktion beaktas detta.
Serviceförvaltningens felanmälan har under den aktuella perioden inte
mottagit någon felanmälan avseende teleslingor. Slitaget på teleslingor är
ytterst begränsat, det är utrustningen som kan slitas.
Vid upphandling av installationer i byggprojekt, oavsett slag av
installationer, ingår alltid utbildning på systemen. Teleslingor är inget
undantag.
Upphandling
De upphandlingar som serviceförvaltningen/nämnden genomför gäller i
många fall lokalproduktion alternativt entreprenader av något slag.
Tillgänglighetsfrågorna beaktas då redan i framtagandet av
projekthandlingar.
Utemiljön
Enkelt avhjälpta hinder på kommunala lekplatser ska identifieras och
undanröjas. Avhjälpandet beställs i de allra flesta fall av tekniska
förvaltningen eller lundafastigheter och utförs av markentreprenad. Detta
har skett under den aktuella perioden. Arbetet har såvitt kan bedömas
bedrivits i adekvat tempo och ett stort antal lekplatser har åtgärdats.
Snöröjande personal ska utbildas i hur uppfarter och ramper ska göras
snöfria. Uppfarter och ramper handskottas i mycket stor utsträckning.
Någon särskild utbildning om hur man handskottar snö har inte
genomförts och förvaltningen planerar inte heller någon sådan utbildning
i nuläget. Tekniska förvaltningen styr frågan om prioritering när det
gäller snöskottningen av de ytor den ansvarar för och när det gäller
skolor och skolgårdar ingår detta i totalhyran. I praktiken fungerar det så
att vid snöfall sätts all tillgänglig personal in (vilket även omfattar
personal som det för en utomstående kanske inte är uppenbart deltar).
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Personal som inte kör arbetsfordon handskottar och grusar. På skolor
gäller att det ska vara snöfritt fram till ytterdörr, handskottning sker där
arbetsfordon inte når.
Hinder som inte är enkelt avhjälpta i gatumiljö, på kommunala lekplatser
och i kommunala byggnader ska undanröjas på sikt. Inom detta område
kan kommunen lägga sig på olika nivåer.
För närvarande disponerar serviceförvaltningen två poster i budgeten
avseende detta. Dels finns en post för allmän tillgänglighetsanpassning,
dels en post för individuell anpassning för skolelever när särskilda behov
uppstår. Vad gäller de individuella anpassningarna så fungerar det så att
när en elev med särskilda behov börjar på en skola sker anpassning av de
lokaler eleven kommer att vistas i, inte hela skolan. Det kan till exempel
avse ute- och innemiljö, matsal, idrottsal och andra särskilda utrymmen.
Observera att det här handlar om hinder som inte är enkelt avhjälpta.
Serviceförvaltningens upplevelse är att det sällan blir svåra diskussioner
om den här typen av åtgärder mellan serviceförvaltningen och de
beställande förvaltningarna. Det kan visserligen handla om synnerligen
kostnadskrävande åtgärder, men de beställande förvaltningarna och
serviceförvaltningen brukar tala sig samman på ett konstruktivt sätt.
Förväntningarna från de beställande förvaltningarna och möjligheterna
att genomföra åtgärderna brukar därför ligga i paritet med varandra.
Serviceförvaltningen vill dock flagga för att en delvis överbelastad
personalsituation och ett framtida läge där den kommunala ekonomin blir
alltmer ansträngd, kan påverka frågan framöver. Förvaltningens
uppfattning är att vikten av transparens och dialog ökar när kommunens
ekonomiska situation utmanas; det kan uppstå lägen där svåra
prioriteringar kommer att krävas.

Område 5. Utbildning och arbete
Arbete
Kommunen ska utveckla samverkansformer och verktyg med
tillsammans med arbetsförmedlingen, FINSAM och andra aktörer i syfte
att nå målet lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Serviceförvaltningen arbetar aktivt med detta område och vill gärna lyfta
fram goda exempel inom den egna verksamheten.
Markentreprenad har ett nära samarbete med socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen. Under 2015 utgjordes cirka 15 % av affärsområdets
personalstyrka av personer som var föremål för arbetsmarkandsåtgärder
av olika slag. En stor andel av dessa personer har såväl fysiska som
psykiska hinder och variationer. Markentreprenad anser att samarbetet
fungerar bra och erbjuder platser åt så många personer som affärsområdet
kan. Det är viktigt att komma ihåg att det innebär ett ansvar att erbjuda
sådana platser och att alla typer av arbetsuppgifter inte lämpar sig.
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Förvaltningen genom måltidsservice deltar också i ett projekt
tillsammans med Fontänhuset, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och Region Skåne. Projektet löper under tre och ett halvt år och arbetar
för att utveckla hållbara arbetsformer, arbetsplatslärande och samverkan
samt öka kunskapen om psykisk ohälsa i relation till arbete. Medel till
projektet kommer från FINSAM. Även detta samarbete har fungerat och
fungerar mycket väl.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden föreslås besluta
att såsom servicenämndens redogörelse för uppföljning av arbetet med
åtgärder enligt Delaktighet för alla, till vård- och omsorgsnämnden
översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-12.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör
Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Rebecka Kärrholm
Stabschef
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Socialnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-08-17

§ 108

Uppföljning av Delaktighet för alla

Dnr SO 2016/0086

Sammanfattning
Socialnämnden ska yttra sig över arbetet med de olika delarna av
handikapplanen som är benämnd till Delaktighet för alla. Planen är
indelad i sju områden. Attityder och bemötande, hälsa, information och
kommunikation, fysisk miljö, utbildning och arbete, kultur och fritid
samt stöd, service och tjänster. Varje område i planen är kopplat till en
eller flera artiklar ut FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och innehåller mål, åtgärder för att nå målet och
ansvariga nämnder. Socialnämnden yttrande visar att nämnden fullgjort
sitt uppdrag i de flesta områden men att det till delar krävs ytterligare
arbete.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningen skrivelse om uppföljning av Delaktighet
för alla 18 april 2016,
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2016

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

översända tjänsteskrivelse av den 4 augusti 2016 som sitt yttrande
över uppföljningen av Delaktighet för alla.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialförvaltningen
Resurs och utveckling

Tjänsteskrivelse
2016-08-04
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Anna Nilsson
046-355130
anna.nilsson@lund.se

Socialnämndens uppföljning av Delaktighet
för alla
Dnr SO 2016/0086

Sammanfattning
Socialnämnden ska yttra sig över arbetet med de olika delarna av
handikapplanen som är benämnd till Delaktighet för alla. Planen är
indelad i sju områden. Attityder och bemötande, hälsa, information och
kommunikation, fysisk miljö, utbildning och arbete, kultur och fritid
samt stöd, service och tjänster. Varje område i planen är kopplat till en
eller flera artiklar ut FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och innehåller mål, åtgärder för att nå målet och
ansvariga nämnder. Socialnämnden yttrande visar att nämnden fullgjort
sitt uppdrag i de flesta områden men att det till delar krävs ytterligare
arbete.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsförvaltningen skrivelse om uppföljning av Delaktighet
för alla 18 april 2016, Dnr VOO 2016-/0199
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2016 (denna
skrivelse).

Barnets bästa
I förslaget till plan har barns bästa beaktats. Kommunens nämnder ska på
olika sätt anpassa sina aktiviteter och ge särskilt stöd till barn med olika
typer av funktionsnedsättningar. Socialnämnden stödjer de förslag till
åtgärder som tagits fram i förslaget till plan.

Ärendet
Uppföljning av de områden där socialnämnden har ett ansvar för att
uppfylla handikapplanens intentioner. Redovisningen nedan sker utifrån
de olika områdena.

1. Attityder och bemötande
Verksamhetsplaner
Enligt genomförandeplanen ska samtliga nämnder inkludera målet
Delaktighet för alla i sina verksamhetsplaner.
Detta är genomfört genom att socialförvaltningen har med detta mål i sin
verksamhetsplan.

Postadress

Besöksadress

Box 1255
22105 Lund

Kristallen,Brotorget 1 046-35 50 00

Telefon växel

Internetadress

e-post

www.lund.se

socialforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2016-08-04

Konskevenser av beslut för personer med
funktionsnedsättning
Socialnämnden har en ledamot i det kommunala funktionshinderrådet
tidigare benämnt kommunala handikapprådet i enlighet med målet.
Ledamoten från Socialnämnden är på detta sätt med och bevakar hur de
olika besluten i nämnderna tar hänsyn till hur beslut påverkar människor
med olika funktionsnedsättningar.

Samordnare på varje förvaltning








Varje förvaltning ska utse en person som samordnare som har
kunskap om tillgänglighetsarbetet inom den egna förvaltningen.
Socialförvaltningen har utsett en medarbetare som är samordnare
och har kunskap kring tillgänglighetsarbetet inom den egna
förvaltningen.
Samordnaren ska kontinuerligt ges fördjupad utbildning kring
tillgänglighetsfrågor.
I nuläget har samordnaren inte fått någon fördjupad utbildning i
frågan men detta har tagits upp med kommunens
handikappsekreterare.
Skyddsronden, som en del av det systemastiska
arbetsmiljöarbetet, ska kompletteras med en kontroll av
tillgängligheten för medarbetare.
I skyddsronderna på förvaltningen har det ej gjorts någon kontroll
av tillgängligheten för medarbetar och besökare. För att
möjliggöra detta skulle det finnas behov av en
kommungemensam checklista som stöd för dessa delar i
skyddsronden.
Alla medarbetare ska få tillfälle att diskutera normer inom den
egna organisationskulturen och på arbetsplatsen, samt vad man
kan göra för att öka den sociala tillgängligheten, kopplat till både
arbetsmiljö och verksamhet.
Medarbetarna i förvaltningen har på olika sätt arbetet med att
diskutera normer på sina arbetsplatser. Detta sker vanligtvis inom
enheternas arbetsplatsträffar. Genomförandet av detta uppdrag har
skett på olika sätt inom förvaltningen.

2. Information och kommunikation
Informationen




Berörda medarbetare i kommunen ska utbildas i att skriva
klarspråk och målgruppsanpassat.
En utbildning är planerad att genomföras i första hand för de
tjänstemän som skriver tjänsteskrivelser och i andra hand för
utredare inom förvaltningen.
Beslut och regler ska tillhandahållas på ett målgruppsanpassat
format. På allt informationsmaterial ska det stå: Vill du ha
materialet i annat format kontakta ansvarig.
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Det mesta av det material som förvaltningen producerar är
målgruppsanpassat och det pågår arbete för att det ska förbättras
ytterligare. Den beskrivna hänvisningen på kontakt till ansvarig
finns på det mesta materialet som förvaltningen lämnar ut.
Behov av teckentolkning ska tillgodoses, en inventering av
teckenspråkskunnig personal ska genomföras.
Finns det behov av teckenspråkstolk använder sig förvaltningen
av tolk genom tolkförmedling, vilket är skälet till att
förvaltningen inte gjort någon inventering bland personalen.

3. Fysisk Miljö
Bostäder och Lokaler





Förvaltningen tillämpar Bättre för alla vid samtliga
nybeställningar av lokaler och bostäder.
Planering av kommunala möten, seminarier och konferenser ska
ske med prioritering utifrån platsens/lokalens tillgänglighet.
Kommunens arrangörsguide ska vara vägledande.
Förvaltningen följer detta i möjligaste mån.
Anordningar som är viktiga för tillgängligheten, t.ex. hissar,
porttelefoner, dörrautomatiker och utrymningslarm ska hållas i
sådant skick att de alltid uppfyller sitt ändamål. Regelbundna
funktionskontroller ska utföras.
Förvaltningen följer målet och kontrolerar sina boende enligt de
planer som finns.

Teleslinga och IR-system
På kristallen finns det två rum som har installerade teleslingor. Personal
som använder sig av dessa rum har tillgång till utrustningen och har fått
en grundutbildning i hur utrustningen ska användas.

Upphandling
Tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning
ska tillgodoses i all kommunal upphandling. Förvaltningen följer denna
riktlinje.

4. Utbildning och arbete
Arbete


Kommunen ska verka som ett föredöme och erbjuda anställning,
praktikplatser och sommarjobb till personer med
funktionsnedsättningar.
Inom detta område erbjuder socialförvaltningen sommarpraktik
och här prioriteras grupper med särskilt behov där bland annat
funktionsnedsättningar ingår.
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Kommunen ska utveckla samverkansformer och verktyg
tillsammans med arbetsförmedlingen, FINSAM och andra aktörer
i syfte att nå målet med lönearbete på den reguljära
arbetsmarknaden.
Socialförvaltningen medverkar i FINSAM genom representation i
beredningsgrupp samt har under de senaste åren medverkat och
drivit ett flertal projekt finansierade av FINSAM. Ett flertal
projekt har haft målet att personer med försörjningsstöd ska
komma i sysselsättning genom utbildning eller arbete. Exempel
på projekt är Kaosam som är ett FINSAM- projekt tillsammans
med vuxenpsykiatrin i Lund, vårdcentralen Norra Fäladen,
vårdcentralen Måsen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
I projektet används SIP, samordnad individuell plan, som metod i
individärenden. Målet med detta projekt är att fler individer med
oklar arbetsförmåga på grund av ohälsa och sjukdom ska komma
närmare arbetsmarknaden och öka sina möjligheter att bli
självförsörjande och/eller få ersättning från rätt myndighet. I
projektets målgrupp innefattas personer med olika
funktionshinder.
En annan verksamhet som började som ett FINSAM-projekt är
Unga Vuxna mottagningen, som är ett samarbete mellan Lunds
kommun (socialförvaltningen) och elva vårdcentraler inom
Region Skåne. Detta är idag en reguljär verksamhet i samarbete
mellan huvudmännen. Målgruppen är unga vuxna mellan 18-29 år
med psykisk ohälsa och kan ha ett funktionshinder. Målet för
verksamheten är att minska ohälsa och möjliggöra för individer
att studera eller arbeta.

5. Kultur och Fritid
Föreningsliv




Föreningar som får bidrag från kommunen ska vid arrangemang
eller utlåning av lokaler beakta tillgängligheten i och till sin
verksamhet och sina lokaler.
Socialnämnden beviljar bidrag till ett flertal föreningar utifrån
fastställda riktlinjer för bidrag. Ett allmänt krav för att få
föreningsbidrag är att aktiviteten eller verksamheten ska stå
öppen för alla, vilket omfattar ovan krav.
Kommunen ska stödja funktionshindersföreningarna genom
exempelvis ekonomiskt bidrag:
Socialnämnden beviljar bidrag till ett flertal olika föreningar
enligt nämndens riktlinjer för föreningsbidrag. Det finns ett antal
föreningar med som representerar målgrupper med psykiska
funktionsnedsättningar.
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6. Stöd, Service och Tjänster
Stöd och service
Stycket berör främst verksamheter inom vård och omsorgsförvaltningen
men även till viss del socialförvaltningen, förvaltningen har boende för
äldre med psykiska funktionsnedsättningar, dessa punkter lyfts nedan.
 Hemvården och särskilt boende för äldre ska utbilda sin personal i
hörselskadekunskap och bemötande.
 Personal vid särskilt boende för äldre ska utbildas i kunskaper
kring synskador och bemötande.
Inom ovan två områden har inte Socialförvaltningen påbörjat utbildning
för personal. Många äldre har både synnedsättning och hörselnedsättning.
Socialförvaltningen har för nuvarande två boenden för äldre och det finns
anledning att särskilt utbilda personal på dessa i vilka konsekvenser som
hörselskador och synskador kan få för brukaren samt vikten av att
personalen anpassar sitt bemötande utifrån dessa funktionsnedsättningar.
Utbildningsbehovet ska beredas av ledningsgruppen för socialpsykiatrin.

Brukarinflytande
Socialförvaltningen har ett antal brukarråd inom de olika verksamheterna
på organisationsnivå. På individuell nivå ska brukarna ha inflytande när
det gäller utformningen av insatsen. Utvecklingsarbete i enlighet med
individnivå samt delar av den organiserade nivån görs genom den
pågående processen att utveckla verksamheten i enlighet med
evidensbaserad praktik.

Socialförvaltningens förslag till beslut
att

översända tjänsteskrivelse av den 4 augusti 2016 som sitt yttrande
över uppföljningen av Delaktighet för alla

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Akten

Johan Larsson Boström
enhetschef
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-10-19

§ 178

Uppföljning av Delaktighet för alla med
handlingsplan 2014-2016

Dnr TN 2013/0017

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har översänt planen gällande delaktighet
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning – Delaktighet för
alla – till nämnden för rapportering av genomförda åtgärder 2014-2016.
Ärendet behandlades i nämnden 2016-09-21 och återremitterades för att
förvaltningen ska precisera sina egna åtaganden inom varje område.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-10.
Vård- och omsorgsförvaltningen skrivelse 2016-04-18.
Delaktighet för alla, plan 2014-2016 beslutad av KF 2014-06-11.
Protokollsutdrag sammanträde 2016-09-21, TN § 152.

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Lena Fällströms (S) yrkande om bifall
till förvaltningens förslag till beslut och finner att tekniska nämnden
beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder inom
planen Delaktighet för alla.

Beslut expedieras till:
Akten
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-21

§ 152

Uppföljning av Delaktighet för alla med
handlingsplan 2014-2016

Dnr TN 2013/0017

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har översänt planen gällande delaktighet
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning – Delaktighet för
alla – till nämnden för rapportering av genomförda åtgärder 2014-2016.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 5 september 2016.
Vård- och omsorgsförvaltningen skrivelse, daterad 18 april 2016.
Delaktighet för alla, plan 2014-2016 beslutad av kommunfullmäktige 11
juni 2014.

Yrkanden
Hanna Örnskär (MP) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska
förvaltningen innan ärendet prövas för att förvaltningen ska precisera
sina egna åtaganden inom varje område.
Mats Helmfrid (M) yrkar med instämmande av Jan O Carlsson (M) bifall
till förvaltningens förslag till beslut och avstyrker Hanna Örnskärs (MP)
yrkande.
Lena Fällström (S) tillstyrker Hanna Örnskärs (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Hanna Örnskärs (MP) yrkande om
återremiss och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med
yrkandet.
Votering begärs.
Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Hanna Örnskärs (MP) yrkande.
Nej-röst för avslag på Hanna Örnskörs (MP) yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Lena Fällström (S), Hanna Örnskär (MP), Mikael Thunberg (S),
Margareta Kristensson (S), Jens Gynnerstedt (MP) och Anne Dederichs
(V) röstar ja.
Mats Helmfrid (M), Jan O Carlsson (M), Cecilia Barnes (L), Johan
Nilsson (C) och Aleksander Mlynarczyk (KD) röstar nej.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-21

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar tekniska nämnden att bifalla
Hanna Örnskärs (MP) yrkande om återremiss.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att

återremittera ärendet till tekniska förvaltningen innan ärendet
prövas för att förvaltningen ska precisera sina egna åtaganden inom
varje område.

Protokollsanteckningar
Gubb Marit Stigson (FI) får till protokollet anteckna att FI instämmer i
Hanna Örnskärs (MP) yrkande om återremiss.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Tekniska förvaltningen
Administrativa kontoret

Särskild skrivelse
2016-10-20

1(1)

Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning av Delaktighet för alla med
handlingsplan 2014-2016
Dnr TN 2013/0017
Vid tekniska nämndens sammanträde den 19 oktober behandlades
rubricerat ärende som översänds för yttrande. Protokollet kommer att
justeras den 28 oktober 2016.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har översänt planen gällande delaktighet
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning – Delaktighet för
alla – till nämnden för rapportering av genomförda åtgärder 2014-2016.
Ärendet behandlades i nämnden 2016-09-21 och återremitterades för att
förvaltningen ska precisera sina egna åtaganden inom varje område.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-10.
Vård och omsorgsförvaltningen skrivelse daterad 2016-04-18.
Delaktighet för alla, plan 2014-2016 beslutad av KF 2014-06-11.
Protokollsutdrag sammanträde 2016-09-21, TN § 152.

Yrkanden
Lena Fällström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Lena Fällströms (S) yrkande om bifall
till förvaltningens förslag till beslut och finner att tekniska nämnden
beslutar i enlighet med yrkandet.

Tekniska nämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder inom
planen Delaktighet för alla.

Tekniska nämnden
Sabina Lindell
Nämndens sekreterare

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1
Lund

046-35 50 00

046-14 68 65

www.lund.se

tekniska.forvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Tjänsteskrivelse
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2016-10-10

TN 2013/0017

H Lockby

Tekniska nämnden

P Eneroth
K-O Seth
A Wallin
R Kalén
H Öhrström

Uppföljning av Delaktighet för alla med
handlingsplan 2014 - 2016
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har översänt planen gällande delaktighet
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning – Delaktighet för
alla – till nämnden för rapportering av genomförda åtgärder 2014-2016.
Ärendet behandlades i nämnden 2016-09-21 och återremitterades för att
förvaltningen ska precisera sina egna åtaganden inom varje område.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-10.
Vård och omsorgsförvaltningen skrivelse daterad 2016-04-18.
Delaktighet för alla, plan 2014-2016 beslutad av KF 2014-06-11.
Protokollsutdrag sammanträde 2016-09-21, TN § 152.

Barnets bästa
Beslutet avser endast ett yttrande men indirekt påverkar beslutet barn.
Insatser och anpassningar som underlättar för personer med
funktionsnedsättning är gynnsamma för alla kommuninvånare, inklusive
barn.

Konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning
Beslutet avser endast ett yttrande men indirekt påverkar beslutet personer
med funktionsnedsättning. Planen syftar till att göra Lunds kommun till
en lättillgänglig kommun för kommuninvånare och besökare med
funktionsnedsättningar. Ett genomförande av planen kommer att innebära
förbättringar för alla grupper, dock allra mest för personer med
funktionsnedsättning.

Ärendet
Inledningsvis vill förvaltningen lyfta fram att planen på ett bra sätt gjort
kommunens arbete överskådligt och transparent. Förhoppningsvis har

Postadress

Box 41, 221 00 Lund

Besöksadress

Telefon växel

Brotorget 1

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

tekniska.forvaltningen@lund.se

www.lund.se

Tjänsteskrivelse
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Diarienummer

2016-10-10

TN 2013/0017

planen också medfört att arbetet prioriterats ute i verksamheterna. Nedan
redovisas förvaltningens arbete inom respektive strategiområde.
1. Attityder och bemötande
Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen har pilotprojektet
Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning genomförts. Under
perioden november 2015 till september 2016 har tjänsteskrivelserna som
underlag för nämndens beslut innehållit en redovisning av konsekvenser
av besluten för personer med funktionsnedsättning. Projektet har även
innefattat workshop för handläggare, information till förtroendevalda och
dialog med representanter för funktionhinderrörelsen. Erfarenheter från
projektet har ställts samman i en slutrapport.
Tekniska förvaltningen har en samordnare för tillgänglighetsfrågor med
kunskap om tillgänglighetsarbetet inom förvaltningen.
Tillgänglighetsfrågor är en viktig del i alla projekt gällande allmänna ytor
och något som är aktuellt för alla landskapsarkitekter/ingenjörer som
utvecklar eller bygger nya ytor inom kommunen.
Gatu- och trafikkontoret anordnar kontinuerligt en utbildning för
anställda inom tekniska förvaltningen, vilken syftar till att öka
kunskapen, intresset och förståelsen för tillgänglighetsfrågorna. Två
utbildningstillfällen har erbjudits 2016.
2. Hälsa
Väl utvecklade offentliga gator, torg, gång- och cykelvägar parker och
inte minst gröna miljöer bidrar till bättre hälsa och välbefinnande.
Arbetet pågår fortlöpande.
3. Information och kommunikation
Kommunens hemsida, www.lund.se, erbjuder tjänsten Talande Webb för
uppläsning av webbsidor och pdf-filer. Det finns även teckenspråksfilmer
som berättar om hur kommunen arbetar med övergripande
ansvarsområden. Kommunkontorets avdelning för kommunikation och
medborgarkontakt ansvarar för dessa tjänster.
Förvaltningen har många medborgarkontakter, såväl skriftliga som
muntliga. Skriftliga kontakter sker bland annat via e-post,
felanmälansystem, brev, beslut, protokoll och informationsfoldrar. Enligt
handlingsplanen ska berörda medarbetare utbildas i att skriva klarspråk
och målgruppsanpassat. Vi är positiva till utbildning och menar att den
bör arrangeras centralt och erbjudas alla handläggare med
medborgarkontakter. Vi ser också en möjlighet att arbeta vidare med
frågan tillsammans med kommunens medborgarcenter.
Det finns idag en WebGIS applikation på Lunds kommuns hemsida som
kan samla in och distribuera information för att ge ökad kännedom om
tillgängligheten för offentliga platser, en sk tillgänglighetsguide.
4. Fysisk miljö
Vad gäller utemiljön så hanteras hinder i gatumiljön i enlighet med
rutinerna i projektet Tillgängliga Lund. Årligen har förvaltningen
områdesvis inventerat, analyserat och åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

Tjänsteskrivelse
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Trottoarer och gångstråk hålls fria från hinder i den mån det är möjligt.
Uteserveringar ska vara tillgängliga för personer med rörelsenedsättning.
Anvisningarna i kommunens skrift Råd och riktlinjer för uteserveringar
ska följas och kontrolleras av tekniska förvaltningen. Ramper, trappor,
korsningar mm finns upptagna som prioriterade i vinterpolicyn.
Detta tillgänglighetsarbete fortsätter, bl a genom översyn av riktlinjer för
skyltar och varuexponering på gångbanor. Riktade informationskampanjer och bevakning av trafikregler bör tydliggöras, vilket bör ske i
samarbete med polisen. Årligen tillgänglighetsanpassas en handfull
kollektivtrafikhållplatser, vilket innebär att kantstenshöjden justeras och
taktil information införs.
I parkmiljöer är tillgänglighetsfrågor en viktig del i alla projekt och något
som är aktuellt för alla landskapsarkitekter/ingenjörer. Säkerhet och
tillgänglighet är en ledstjärna i arbetet med förvaltandet och förnyelsen
av våra parker och lekmiljöer. Årligen görs såväl säkerhetsbesiktning,
kontroll av funktioner samtidigt som flera lekplatser förnyas årligen
Tekniska förvaltningen ställde tidigare krav på byggherrar vid tecknande
av genomförandeavtal (köpekontrakt, exploateringsavtal) genom
kommunens program ”bättre för alla”. I och med förbud mot tekniska
särkrav infördes har kommunens möjligheter att påverka
tillgänglighetsfrågan försvårats. Det tidigare programmet ”Bättre för
alla” tillämpas därför inte längre vid kommunala markanvisningar och
marköverlåtelser. Dock ska påpekas att Boverkets Byggregler (BBR) är
grundläggande för all byggnation och bedömning av detta sker av
stadsbyggnadskontoret vid bygglovprövningen. Frågan om anpassat
byggande är alltså inte en fråga för tekniska förvaltningen utan för
stadsbyggnadskontoret.
I varje bostadsexploatering ställs dock krav på att exploatören erbjuder
minst 5 % av lägenhetsbeståndet för kommunens sociala behov. I den
kommande Utbyggnadsstrategin kommer denna nivå att höjas till 10 %.
5 Utbildning och arbete
6. Kultur och fritid
7 Stöd, service och tjänster
Kommunen är inte längre huvudman för stadsbusstrafiken i Lund men ett
nära samarbete har etablerats med Skånetrafiken och bussbolaget
Nettbuss för att utveckla kollektivtrafiken. För närvarande pågår
utredning kring stadsbusslinjenätet i Lund. En viktig fråga i det arbetet är
tillgänglighet, både till centrum/stadskärnan och till specifika målpunkter
för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Remissbehandling av utredningen kommer att ske prelimärt vid årsskiftet
2016/2017.

Tjänsteskrivelse
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Löpande pågår arbete med att förbättra hållplatser och terminaler med
väderskydd, information etc. Under det senaste året har t.ex.
trottoarkanter höjts på Botulfsplatsen för att komma i nivå med bussens
golv och fler hållplatser har försetts med väderskydd. Vid Lund C finns
trafikvärdar som kan bistå med diverse hjälp.
Inom färdtjänsten har det varit stora problem i utförandet. Sverigetaxi har
inte förmått trafiksätta det antal fordon som behövts vilket medfört bl.a.
stora förseningar. Nämnden och förvaltningen har lagt stort fokus på att
uppnå en fungerande färdtjänst och vissa delar har blivit bättre.
Utförandet av verksamheten följs löpande. I mars månad införde
kommunen en resegaranti som kan användas vid förseningar över 30
minuter.
Under högtrafik utförs en mycket stor mängd omsorgsresor vilket innebär
problem. En kartläggning av omsorgsresorna har gjorts och en dialog har
inletts med vård och omsorgsförvaltningen om förändringar i start och
sluttider för verksamheterna. Detta skulle förbättra resmöjligheten med
både personbil och specialfordon.
Ensamåkning beviljas i färdtjänsten om det finns skäl utifrån resenärens
funktionsnedsättning. I övrigt tillämpas samåkning då färdtjänst är en del
av kollektivtrafiken. Förvaltningen bedömer att dagens situation i
färdtjänsten sannolikt skulle förvärrats med utökad ensamåkning.
Under året har diskussioner förts med vård- och omsorgsförvaltningen
om alternativa lösningar för personer med särskilt stora behov.
Tillsammans med Serviceförvaltningen pågår ett försök där fem personer
erbjudits specialtransporter med kommunala fordon. Utvärdering pågår.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

godkänna förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder inom
planen Delaktighet för alla.

Håkan Lockby
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Vård- och omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-21

§ 85

Uppföljning av kommunens
handlingsplan Delaktighet för alla
2014-2016

Dnr UN 2016/0272

Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning - Delaktighet för alla - är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare men även
anställda med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet sträcker sig över
perioden 2014-2016. Planen omfattar sju strategiområden och
handlingsplanen för 2014-2016 innehåller ett antal åtgärder inom ramen
för varje område. Utbildningsförvaltningen redogör för de genomförda
och planerade åtgärder som finns inom relevanta områden.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-09-08
Bilaga: Kommunens handlingsplan Delaktighet för alla 2014-2016
KS Beslut 2014-04-02, § 91
KF Beslut 2014-06-11, § 121.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna utbildningskansliets uppföljning av kommunens
handlingsplan Delaktighet för alla 2014-2016.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Utbildningsförvaltningen
Utbildningskansliet

Tjänsteskrivelse

1 (4)
Diarienummer

2015-09-08

UN 2016/0272

Utbildningsnämnden

Sara Alfredsson
046-359 40 62
sara.alfredsson@lund.se

Uppföljning av kommunens handlingsplan
Delaktighet för alla 2014-2016
Sammanfattning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning - Delaktighet för alla - är kommunfullmäktiges
styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra
Lunds kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare men även
anställda med funktionsnedsättningar.
Kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet sträcker sig över
perioden 2014-2016. Planen omfattar sju strategiområden och
handlingsplanen för 2014-2016 innehåller ett antal åtgärder inom ramen
för varje område. Utbildningsförvaltningen redogör för de genomförda
och planerade åtgärder som finns inom relevanta områden.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2016-09-08
Bilaga: Kommunens handlingsplan Delaktighet för alla 2014-2016
KS Beslut 2014-04-02, § 91
KF Beslut 2014-06-11, § 121.

Barnets bästa
Detta ärende utgör en uppföljning av Lunds kommuns plan för
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Uppföljningen syftar till att kontrollera att planen följs, vilket gynnar
barn och unga med funktionsnedsättning.

Ärendet
Målet med strategin samt handlingsplanen ”Delaktighet för alla” är att
med utgångspunkt i FNs konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
 Ge alla människor med funktionsnedsättning samma möjligheter
som andra till full delaktighet och gemenskap
 Införliva funktionshinderaspekter inom alla områden, så att
funktionshinderpolitiska åtgärder införlivas i samhällsplaneringen

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Box 138
22100 Lund

Stora Södergatan 47

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

utbildningsforvaltningen@lund.se

www.lund.se
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och att funktionshinderfrågor vägs in från början vid all
kommunal planering
Undanröja hinder så att det blir möjligt för människor med
funktionsnedsättning att bli fullt delaktiga i samhället.

Planen består av följande områden:
1. Attityder och bemötande
2. Hälsa
3. Information och kommunikation
4. Fysisk miljö
5. Utbildning och arbete
6. Kultur och fritid
7. Stöd, service och tjänster
Kopplat till varje område finns ett antal åtgärder.
Utbildningsförvaltningen redogör för de genomförda och planerade
åtgärder som finns inom de områden där alla nämnder alternativt
Utbildningsnämnden är ansvariga för genomförande områden.
1. Attityder och bemötande
Verksamhetsplaner
• Nämnderna ska inkludera målet i Delaktighet för alla i sina
verksamhetsplaner
Åtgärder och insatser kopplade till målet i Delaktighet för alla återfinns
inom flertalet av de mål som Utbildningsnämnden har, se (Bilaga 1 UN
2016-05-18 dnr UN 2016/0236). Framförallt syns arbetet i UN
Utvecklingsmål 3 Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål,
genom att ta hänsyn till varje elevs behov och förutsättningar samt
främja hälsa och förebygga ohälsa samt UN Utvecklingsmål 4 Utveckla
ändamålsenliga fysiska lärmiljöer som främjar elevernas lärande och
utveckling.
Samordnare på varje förvaltning
• Varje förvaltning ska utse en person som samordnare som har kunskap
om tillgänglighetsarbetet inom den egna förvaltningen.
• Samordnaren ska kontinuerligt ges fördjupad utbildning kring
tillgänglighetsfrågor.
• Skyddsronden, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, ska
kompletteras med en kontroll av tillgängligheten för medarbetare och
besökare. En kommungemensam checklista utarbetas som stöd.
• Alla medarbetare ska få tillfälle att tillsammans diskutera normer inom
den egna organisationskulturen och på arbetsplatsen, samt vad man kan
göra för att öka den sociala tillgängligheten, kopplat till både
arbetsmiljö och verksamhet.
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Under 2015 utsågs en medarbetare vid Utbildningskansliet till
förvaltningens samordnare för tillgänglighetsarbetet. Samordnaren har
genomfört en kontroll av tillgängligheten av kansliets lokaler och
konstaterat att de uppfyller dem, både gällande tillgänglighet för
besökare och anställda.
4. Fysisk miljö
Upphandling
• Tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning
ska tillgodoses i all kommunal upphandling.
Upphandling av om- eller nybyggnad genomförs av Serviceförvaltningen
på beställning av Utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen
medverkar i framtagande av kravspecifikation inför upphandling.
Tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning
är noga reglerat i Plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande
författningar och allmänna råd, och beaktas därför alltid i upphandling
gällande fysisk miljö.
5. Utbildning och arbete
Utbildning
• Varje elev ska få individuellt stöd utifrån sina behov för att klara sin
utbildning.
• Elever med funktionsnedsättning ska ges goda möjligheter till
inkludering.
• Resurserna till förskola och grundskola fördelas per elev i en direkt
skolpeng. Utöver det finns särskilda resurser för elever i stora behov av
särskilt stöd samt för lokalanpassningar.
• Föräldrar ska vid behov få stöd och information för att hitta en optimal
lösning för sitt barn.
• Vuxenutbildningen ansvarar för att det finns de resurser och
hjälpmedel som är nödvändiga för att studerande med syn-,
hörselnedsättning eller annan funktionsnedsättning ska kunna fullgöra
sin utbildning.
• Skolpersonal ska ha kännedom om och använda sig av Skoldatateket
för att elever och föräldrar med funktionsnedsättning ska få tillgång till
läromedel på ett för dem användbart medium.
• Förhållningssätt och arbetsmetoder ska utvecklas utifrån varje elevs
behov.
• Berörd personal ska ges löpande fortbildning med generella och
individuella delar utifrån aktuell elevs enskilda behov.
• Alla elever ska under skoltiden få insikt i vad det innebär att leva med
funktionsnedsättning.
Dessa punkter regleras i de styrdokument, Skollag samt Läroplaner, som
skolan arbetar i enlighet med. Skoldatateket arbetar i dagsläget
kontinuerligt med att pedagoger ska få kännedom om verksamheten och
Skoldatateket används flitigt av skolorna i Lund. När det handlar om att
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personal ska ges löpande fortbildning utifrån en elevs enskilda behov så
ansvarar varje rektor för att det sker. En elev har rätt i enlighet med
skollagen att ges stöd och stimulans så att eleven utvecklas så långt som
möjligt.
Arbete
• Kommunen ska eftersträva att allas arbetsförmåga tas tillvara.
• Kommunen ska verka som föredöme och erbjuda anställning,
praktikplatser och sommarjobb till personer med funktionsnedsättning.
Möjlighet till individuellt anpassad tjänstgöringsgrad ska finnas.
• Rekryteringsprocessen ska säkra att inga individer/ grupper
missgynnas.
• Kommunen ska arbeta för mångfald bland medarbetarna i den
kommunala verksamheten.
• Kommunen ska utveckla samverkansformer och verktyg tillsammans
med arbetsförmedlingen, FINSAM och andra aktörer i syfte att nå målet
lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Punkterna ovan efterlevs i största möjliga grad, och styrs också av andra
lagar och förordningar, t.ex. diskrimineringslagen. Beträffande att
kommunen ska utveckla samverkansformer och verktyg med
arbetsförmedlingen, FINSAM och andra aktörer har ett arbete precis
inletts tillsammans med Lunds Fontänhus och FINSAM, som syftar till
att underlätta för psykiskt funktionshindrade i arbetslivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna utbildningskansliets uppföljning av kommunens
handlingsplan Delaktighet för alla 2014-2016.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Sara Alfredsson
Utvecklingsledare

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-14

§ 66

Uppföljning av delaktighet för alla

Dnr VOO 2016/0199

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning av arbetet med planen
Delaktighet för alla visar att förvaltningen under samtliga områden där
åtgärder finns, har genomfört ett antal aktiviteter för att uppnå
intentionerna i planen.
Attityder och bemötande - Förvaltningen har beskrivit konsekvenser för
personer med funktionsnedsättning i ärendehanteringen. En
mångfaldsaktivitet, i form av en inspirationsföreläsning, har också
genomförts för förvaltningens medarbetare.
Information och kommunikation – Förvaltningen har inventerat
språkkompetenser, däribland teckenspråk.
Fysisk miljö - Förvaltningen har under planperioden informerat om
kommunens arrangörsguide och vikten av att göra möten tillgängliga för
alla. En portabel hörslinga har köpts in och en inventering av hörslingor
på träffpunkter och samlingslokaler har påbörjats.
Utbildning och arbete – Förvaltningen implementerar under året ett ITbaserat rekryteringsverktyg som används som ett led i att skapa en
objektiv och inkluderande rekryteringsprocess.
Stöd, service och tjänster – Under 2016 har förvaltningen förbättrat Stöd
och serviceguide för personer med funktionsnedsättning på Lunds
kommuns hemsida. Medarbetare har bland annat kompetensutvecklats i
den nationella planen för funktionshinderspolitiken, hörselskadekunskap
och synskador. Alla brukare ska också innan utgången av 2016 ha
individuella mål enligt sk. IBIC-modell.
Sammanfattningsvis har förvaltningen vidtagit flera åtgärder för att
underlätta för personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen vill understryka att kommunens arbete med att efterleva
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
är oerhört viktigt. Vi behöver fortsätta för att ytterligare underlätta för
personer med funktionsnedsättning att leva i och besöka vår kommun.
Kommunen har en hög ambition när det gäller inkludering och frågor om
mänskliga rättigheter. I kommunen finns det olika planer som ska se till
att mänskliga rättigheter skyddas. Förvaltningens uppfattning är dock att
ett samlat grepp kring mångfaldsperspektiv ökar möjligheten att arbeta
kraftfullt och effektivt med frågorna. För att inte hamna i ett parallellspår
till de centrala planeringsprocesserna, behöver arbetet också bli en del av
kommunens centrala ekonomi- och verksamhetsplanering.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-09-14

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2016
inklusive (denna skrivelse) bilaga Vård- och omsorgsförvaltningens
arbete med Delaktighet för alla – Uppföljning 2016-04-01, dnr VOO
2016/0199
Vård- och omsorgsförvaltningen skrivelse den 18 april 2016 Uppföljning
av Delaktighet för alla, dnr VOO 2016/0199
Delaktighet för alla – plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning i Lunds kommun med kommunstyrelsens
handlingsplan för genomförandet 2014-2016, beslutad av
kommunstyrelsen 2014-04-02 § 91, av kommunfullmäktige 2014-06-1112 § 121 dnr KS 2012/0425

Yrkanden
Mai Almén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

avge yttrande enligt vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-05-04.

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Gemensam administration
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Vård- och omsorgsnämnden

Anne Kammenhed
046-359 45 50
anne.juriadokammenhed@lund.se

Uppföljning av Delaktighet för alla
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning av arbetet med planen
Delaktighet för alla visar att förvaltningen under samtliga områden där
åtgärder finns, har genomfört ett antal aktiviteter för att uppnå
intentionerna i planen.


Attityder och bemötande - Förvaltningen har beskrivit
konsekvenser för personer med funktionsnedsättning i
ärendehanteringen. En mångfaldsaktivitet, i form av en
inspirationsföreläsning, har också genomförts för förvaltningens
medarbetare.



Information och kommunikation – Förvaltningen har inventerat
språkkompetenser, däribland teckenspråk.



Fysisk miljö - Förvaltningen har under planperioden informerat
om kommunens arrangörsguide och vikten av att göra möten
tillgängliga för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning.
En portabel hörslinga har köpts in och en inventering av
hörslingor på träffpunkter och samlingslokaler har påbörjats.



Utbildning och arbete – Förvaltningen implementerar under året
ett it-baserat rekryteringsverktyg som används som ett led i att
skapa en objektiv och inkluderande rekryteringsprocess.



Stöd, service och tjänster – Under 2016 har förvaltningen förbättrat Stöd och serviceguide för personer med funktionsnedsättning på Lunds kommuns hemsida. Medarbetare har bland
annat kompetensutvecklats i den nationella planen för
funktionshinderspolitiken, hörselskadekunskap och synskador.
Alla brukare ska också innan utgången av 2016 ha individuella
mål enligt sk. BIC-modell.

Sammanfattningsvis har förvaltningen vidtagit flera åtgärder för att
underlätta för personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen vill understryka att kommunens arbete med att efterleva
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
är oerhört viktigt. Vi behöver fortsätta för att ytterligare underlätta för
personer med funktionsnedsättning att leva i och besöka vår kommun.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Bangatan 10 A

046-35 50 00

Fax

E-post

Webbadress

vardochomsorg@lund.se

www.lund.se
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Kommunen har en hög ambition när det gäller inkludering och frågor om
mänskliga rättigheter. I kommunen finns det olika planer som ska se till
att mänskliga rättigheter skyddas. Förvaltningens uppfattning är dock att
ett samlat grepp kring mångfaldsperspektiv ökar möjligheten att arbeta
kraftfullt och effektivt med frågorna. För att inte hamna i ett parallellspår
till de centrala planeringsprocesserna, behöver arbetet också bli en del av
kommunens centrala ekonomi- och verksamhetsplanering.

Beslutsunderlag


Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5
september 2016 inklusive (denna skrivelse) bilaga Vård- och
omsorgsförvaltningens arbete med Delaktighet för alla –
Uppföljning 2016-04-01, dnr VOO 2016/0199



Vård- och omsorgsförvaltningen skrivelse den 18 april 2016
Uppföljning av Delaktighet för alla, dnr VOO 2016/0199



Delaktighet för alla – plan för delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning i Lunds kommun med
kommunstyrelsens handlingsplan för genomförandet 2014-2016,
beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-02 § 91, av kommunfullmäktige 2014-06-11-12 § 121 dnr KS 2012/0425

Barnets bästa
Uppföljningen visar att förvaltningen har vidtagit flera åtgärder för att
underlätta för personer med funktionsnedsättning. Det inkluderar också
barn med funktionsnedsättning, liksom barn till föräldrar med
funktionsnedsättning.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Lunds kommuns plan för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning – Delaktighet för alla- är kommunfullmäktiges styrdokument för förvaltningar och nämnder som syftar till att göra Lunds
kommun mer lättillgänglig för invånare och besökare, men även
anställda, med funktionsnedsättning. Uppföljningen visar att
förvaltningen har vidtagit flera åtgärder för att underlätta för personer
med funktionsnedsättning.
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Ärendet
Kommunstyrelsens handlingsplan Delaktighet för alla sträcker sig över
perioden 2014-2016 och det är nu dags för uppföljning av nämndens
arbete med planen.
Förvaltningen har gjort en sammanställning av för verksamheten
relevanta åtgärder i Delaktighet för alla. I sammanställningen anges vem
inom förvaltningen som är ansvarig för respektive utförare av åtgärden
samt när uppföljning ska göras. Sammanställningen har infogats i
förvaltningens verksamhetsplanering.
Förvaltningen har även vävt in relevanta åtgärder i Delaktighet för alla i
sin Handlingsplan för aktivt mångfaldsfrämjande arbete 2015-2017.
Planen riktar sig dock till en heterogen grupp som är så mycket mer än
bara sin funktionsförmåga. Tanken med planen är god och viktig, men
förvaltningen vill lyfta fram riskerna med att skapa särplaner för personer
med funktionsnedsättningar som inte behöver det. Förvaltningen ska vara
till för alla och hantera hinder inom ramen för det ordinarie uppdraget.
En handlingsplan som handlar om att arbeta med inkludering och
jämlikhet utifrån FN-konventioner om mänskliga rättigheter borde ha ett
mer intersektionellt angreppssätt. Då kan man arbeta övergripande med
mångfald och antidiskriminering. Man kan väva in andra aspekter på
individen.
I kommunen finns det olika planer som ska se till att mänskliga
rättigheter skyddas. Förvaltningens uppfattning är att ett samlat grepp
kring mångfaldsperspektiv ökar möjligheten att arbeta effektivt och
kraftfullt med frågorna. För att inte hamna i ett parallellspår till de
centrala planeringsprocesserna, behöver arbetet också bli en del av
kommunens centrala ekonomi- och verksamhetsplanering.
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1. Attityder och bemötande
Målet i Delaktighet för alla, är att ge alla människor med funktionsnedsättning samma möjligheter som andra till full delaktighet och jämlikhet.
Målet stämmer väl överens med vård- och omsorgsnämndens grunduppdrag. Målet stämmer även väl överens med nämndens prioriterade
utvecklingsområden, bestående av bland annat utveckling inom området
välfärdsteknologi för ökad tillgänglighet, självständighet och trygghet för
brukaren samt att brukarens individuella behov, mål och måluppfyllelse
ska stå i centrum.

Pilotprojekt konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning
Vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden ska under planperioden pröva möjligheten att genomföra beskrivningar av konsekvenser
för personer med funktionsnedsättning. Pilotprojektet startade 2015
tillsammans med tekniska förvaltningen med framtagande av anvisningar
och därefter workshops för handläggare.
Projektet har följts upp gentemot handläggare och politiker. En
sammanställning redovisas i vård- och omsorgsnämnden den 14
september 2016.

Fortbildning
Förvaltningen har en årlig mångfaldsaktivitet med olika teman. 2015
innefattade inspirationsdagen samtliga diskrimineringsgrunder i samband
med lansering av den nya Handlingsplanen för aktivt mångfaldsfrämjande arbete. Därutöver skickar mångfaldsgruppen varje månad ut
ett nyhetsbrev med tips på aktiviteter eller frågor att lyfta på arbetsplatsträffar eller motsvarande. Mångfald ska finnas med som punkt på
arbetsplatsträffar. Genom detta arbete ska alla medarbetare bland annat få
tillfälle att tillsammans diskutera normer på arbetsplatsen.
Utöver den utbildning nämndens ledamöter får inom LSS-lagstiftningen
deltog 8 av ledamöterna även på utbildningen ”Delaktighet för alla –
oavsett funktionsförmåga!” som hölls för samtliga förtroendevalda i
kommunen i augusti 2015.

Samordnare på varje förvaltning
Vård- och omsorgsförvaltningen har en utvecklingsledare som både har
ett kommunövergripande uppdrag och samordnar förvaltningens arbete.
Utvecklingsledaren har arbetat gentemot samordnarna på övriga
förvaltningar, med att förse dem med utbildningsmaterial samt bjuda in
dem och tipsa om utbildningstillfällen. Utvecklingsledaren har även
bjudit in övriga samordnare till en nätverksträff för att bland annat ta
fram en uppdragsbeskrivning för rollen.
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Integrering med systematiskt arbetsmiljöarbete
Enligt planen ska skyddsronden, som är en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet, kompletteras med en kontroll av tillgängligheten för
medarbetare och besökare. En kommungemensam checklista ska utarbetas som stöd. Förvaltningens samordnare har i sin kommunövergripande roll, varit i kontakt med kommunkontorets HR-avdelning som
tittar på möjligheter att integrera inventering av tillgänglighet i det
systematiska arbetsmiljöarbetet och i skyddsronden. Förvaltningen går
vidare med detta när det finns kommuncentrala direktiv.

2. Hälsa
Förvaltningen har inga åtgärder under området Hälsa.

3. Information och kommunikation
Information
Förvaltningen har påbörjat en inventering av språkkompetens bland
medarbetarna inom samtliga verksamhetsområden. I denna inventering
ingår även teckenspråk. En sammanställning av förvaltningens samlade
språkkompetens kommer att göras i form av en kompetensbank kopplad
till utbildningsportalen.
Förvaltningen kommer att kompetensutveckla medarbetarna inom
konceptet Klarspråk. I ett första skede är prioriterade grupper
administratörer, enhetschefer och handläggare.

4. Fysisk miljö
Bostäder och lokaler
Förvaltningen har under planperioden informerat om kommunens
arrangörsguide och vikten av att göra möten och arrangemang
tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Frågan lyftes på
förvaltningens mångfaldsaktivitet 2015 och även i mångfaldsgruppens
nyhetsbrev i april 2016.
Vad gäller frågan om frångänglighet från offentliga lokaler och möjlighet
till tillfredsställande utrymning vid brand, även för personer med
funktionsnedsättning, har förvaltningen tolkat detta till lokaler för
träffpunkter för äldre, restauranger samt anhörigcenter. En inventering av
hur frångängligheten ser ut i dessa lokaler är gjord och ska sammanställas
under 2016.

Teleslinga och IR-system
En inventering av hörslingor har påbörjats inom förvaltningen. Relevanta
lokaler i detta skede är träffpunkter för äldre, Sankt lars 44, Bangatan 10,
restauranger, anhörigcenter samt större samlingslokaler ute i verksamheterna.
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Förvaltningen har köpt in en portabel hörslinga som kan lånas ut till
samtliga verksamheter.
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5. Utbildning och arbete
Arbete
Kommunen arbetar kontinuerligt med att allas arbetsförmåga ska tas tillvara, dels genom kommunens medarbetarpolicy och det systematiska
arbetsmiljöarbetet dels genom den rehabiliteringsprocess för medarbetare
som finns.
Förvaltningen implementerar under året ett nytt IT-baserat rekryteringsverktyg, Ascend, som bygger på ett kompetensbaserat rekryteringsförfarande med utgångspunkt i de kravprofiler som ska finnas för varje
tjänst. Detta verktyg och förfarande ökar möjligheterna för en objektiv
och inkluderande rekryteringsprocess.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att matcha medarbetarnas
kompetens med brukarnas behov och har gemensamma, områdesspecifika samt individuella kompetensutvecklingsplaner.

6. Kultur och fritid
Förvaltningen har inga åtgärder under området Kultur och fritid

7. Stöd, service och tjänster
Stöd och service
Förvaltningen verkar för att personer med funktionsnedsättning får
information om vilka generella insatser som finns i samhället bland annat
genom Stöd- och serviceguide för personer med funktionsnedsättning.
Denna uppdateras och omarbetas under 2016.
Förvaltningens medarbetare har fått kompetensutveckling i intentionerna
i den nationella planen för funktionshinderpolitiken, Från patient till
medborgare, vid mångfaldsaktiviteten 2015. Därutöver har ett särskilt
nyhetsutskick gjorts avseende detta för att ytterligare kunna lyfta frågan
och diskuteras på till exempel arbetsplatsträffar.
Planering och upplägg av utvärdering av rehabiliteringsprocessen för
brukare pågår inom förvaltningens kvalitetsenhet. Enheten planerar även
för uppföljning av myndighetsfunktionens arbete avseende bemötande
och information i handläggningsprocessen. Myndighetsfunktionen går
även ut med egna enkäter till brukare två gånger per år. Enkäterna
innehåller bland annat frågor om handläggarnas bemötande.
Alla undersköterskor inom hemvården och särskilt boende för äldre får
under hösten 2016 utbildning i hörselskadekunskap och bemötande.
Personal vid särskilt boende för äldre ska utbildas kring synskador och
bemötande och ser även över möjligheterna att få till en årlig uppföljning
och uppdatering av kompetensen framöver, på samma sätt som man
arbetar inom hemvården.
Förvaltningen arbetar hela tiden med att matcha personalens kompetens
med brukarnas behov. Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och
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förvaltningen har gemensamma, områdesspecifika samt individuella
kompetensutvecklingsplaner.

Brukarinflytande
Förvaltningens representanter i LSS-gruppen och kommunservicegruppen under kommunala funktionshinderrådet arbetar numera utifrån
teman baserat på planen Delaktighet för alla. Denna utveckling av
arbetsgruppernas arbete har gjorts tillsammans med funktionshinderföreningarnas representanter.
För att öka inflytande och insyn för den enskilde både i handläggningsprocessen och i genomförandeprocessen arbetar förvaltningen med
Socialstyrelsens nationella modell, Behov i centrum (BIC). Ett av vårdoch omsorgsnämndens tre utvecklingsmål är att alla brukare ska ha
individuella mål enligt BIC-modell innan utgången av 2016.
Förvaltningens kvalitetsutvecklare inom Hälso- och sjukvård (HSL) har
fått i uppdrag att ta fram förvaltningsgemensamma rutiner för hantering
av individuell vårdplanering. Detta för att kvalitetssäkra processen samt
att tillgodose att vården utformas tillsammans med den enskilde.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande enligt vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-05-04.

Seth Pettersson
Förvaltningschef

Beslut expedieras till:
Vård- och omsorgsförvaltningen

Ann-Kristin Blomberg
HR-chef

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med Delaktighet för alla – Uppföljning 2016-04-01
Dnr VOO 2016/0199

Åtgärd

Ansvarig/
Utförare

Uppföljning

Kommentarer

1. Attityder och bemötande
Nämnderna ska inkludera målet i Delaktighet för
alla i sina verksamhetsplaner

Kvalitetschef

Kommungemensam
uppföljning 2016

Målen bakas in i texten i ekonomi- och
verksamhetsplan 2016-2017.

Ett pilotprojekt som prövar möjligheterna att
genomföra beskrivningar av konsekvenserna för
personer med funktionsnedsättning ska genomföras
och följas upp.

Bitr.
förvaltningschef/
Utvecklingsled
are

Kommungemensam
uppföljning 2016

Görs i samarbete med kommunkontoret och tekniska
förvaltningen
Uppföljning 2015-10-23
Workshop genomförd med handläggare, nämnden
informerad. Konsekvensanalysen påbörjades i
ärenden till decembernämnden. Pågår, separat
uppföljning.

Skyddsronden, som en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet, ska kompletteras med en
kontroll av tillgängligheten för medarbetare och
besökare. En kommungemensam checklista
utarbetas som stöd.
Alla medarbetare ska få tillfälle att tillsammans
diskutera normer inom den egna
organisationskulturen och på arbetsplatsen, samt
vad man kan göra för att öka den sociala
tillgängligheten, kopplat till både arbetsmiljö och

Bitr.
förvaltningschef/ samtliga
chefer

Kommungemensam
uppföljning 2016

Görs fullt ut när kommungemensam checklista har
utarbetats
Uppföljning 2015-10-23
Avvaktar kommungemensam checklista

Bitr.
förvaltningschef/ samtliga
chefer

Ska följas upp på enhetsnivå
i verksamhetsberättelserna
för 2015

I förvaltningens Handlingsplan för aktivt
mångfaldsfrämjande arbete 2015-2017 under
Mångfald - övergripande finns även åtgärd som anger
att mångfald ska finnas med som punkt på
arbetsplatsträffar

verksamhet

Uppföljning 2015-10-23
Mångfaldsaktivitet 2015-09-28/29 + diskussioner på
apt eller motsvarande.

3. Information och kommunikation
Behov av teckentolkning ska tillgodoses, en
inventering av teckenspråkskunnig personal ska
genomföras.

Bitr.
förvaltningschef

Kommungemensam
uppföljning 2016

Finns även med som åtgärd i förvaltningens
Handlingsplan för aktivt mångfaldsfrämjande arbete
2015-2017 under Etnisk tillhörighet eller religion
(som del av större inventering av språkkompetens)
Uppföljning 2015-10-23
Inventering är gjord inom HRSS
Uppföljning 2016-04-01
Inventering görs av språkkompetens inom samtliga
verksamhetsområden där även teckenspråk är
inkluderat.
Dessa inventeringar samlas sedan i en
kompetensbank i utbildningsportalen.

4. Fysisk miljö
Planering av kommunala möten, seminarier och
konferenser ska ske med prioritering utifrån
platsens/lokalens tillgänglighet. Kommunens
arrangörsguide ska vara vägledande.

Alla

Kommungemensam
uppföljning 2016

Finns även med som åtgärd i förvaltningens
Handlingsplan för aktivt mångfaldsfrämjande arbete
2015-2017 under Funktionsnedsättning eller
bristande tillgänglighet
Uppföljning 2015-10-23
Lyftes vid mångfaldsaktivitet 2015-09-28/29.

Uppföljning 2016-04-01
Särskilt nyhetsutskick kring detta i april 2016.

Frågorna om frångänglighet ska under perioden
ägnas uppmärksamhet. Fortfarande finns i Lund
offentliga lokaler där det inte ges möjlighet till
tillfredsställande utrymning vid brand.

Ekonomichef/
Lokalsamordnare

Kommungemensam
uppföljning 2016

Uppföljning 2015-10-23
Tolkningen av offentliga lokaler är Träffpunkter,
Restauranger och Anhörigcenter inom VoO. Ska
följas upp hur det ser ut på dessa ställen.
Uppföljning 2016-04-01
Inventering är gjord men ej sammanställd.

Låsta dörrar och porttelefoner vid kommunens
förvaltningar skapar stora svårigheter för besökare
som är döva, har nedsatt hörsel eller syn eller är
blinda. Lunds kommun ska ta initiativ för att, i
samarbete med funktionshinderrörelsen, finna en
tillfredsställande teknisk lösning.
Inventering av teleslingor, antal mikrofoner,
funktion och användning görs i förvaltningens
olika lokaler och verksamheter

Ekonomichef/
Lokalsamordnare

Kommungemensam
uppföljning 2016

Uppföljning 2015-10-23
Frågan i stort ligger på central nivå och måste
initieras därifrån.

Ekonomichef/
Lokalsamordnare

Kommungemensam
uppföljning 2016

Uppföljning 2016-04-01
Relevanta lokaler i detta skede är träffpunkter för
äldre, sankt lars 44, bangatan 10, restauranger,
anhörigcenter, Papegojelyckan. En första lista är
framtagen som ska skickas ut till berörda enheter/
enhetschefer för ifyllnad.

5. Utbildning och arbete
Kommunen ska verka som föredöme och erbjuda
anställning, praktikplatser och sommarjobb till
personer med funktionsnedsättning. Möjlighet till
individuellt anpassad tjänstgöringsgrad ska finnas

Bitr.
förvaltningschef

Kommungemensam
uppföljning 2016

Finns även med som åtgärd i förvaltningens
Handlingsplan för aktivt mångfaldsfrämjande arbete
2015-2017 under Mångfald – övergripande samt
Funktionsnedsättning eller bristande tillgänglighet
Uppföljning 2016-04-01

Frågan har lyfts på HR-rådet om hur man ska kunna
arbeta med att vara en inkluderande arbetsgivare
(projekt inkluderande arbetsmarknad). Frågan ligger
hos kommunkontoret.

Rekryteringsprocessen ska säkra att inga individer/
grupper missgynnas

Bitr.
förvaltningschef/ samtliga
chefer

Kommungemensam
uppföljning 2016

Finns även med som åtgärd i förvaltningens
Handlingsplan för aktivt mångfaldsfrämjande arbete
2015-2017 under Mångfald – övergripande
Uppföljning 2016-04-01
Vård- och omsorgsförvaltningen har ett nytt itbaserat rekryteringsverktyg: Ascend som bygger på
kompetensbaserad rekrytering med utgångspunkt
ifrån kravspecifikation.

7. Stöd, service och tjänster
Kommunen ska verka för att personer med
funktionsnedsättning får information om vilka
generella insatser som finns i samhället

Myndighetschef

Kommungemensam
uppföljning 2016

Uppföljning 2016-04-01
Stöd- och serviceguide. Uppdateras och omarbetas
2016.

Vård- och omsorgsförvaltningens personal ska få
kompetensutveckling kring intentionerna i den
nationella planen för handikappolitiken. Särskilt
fokus ska vara unga med funktionsnedsättning

Bitr.
förvaltningschef/
Verksamhetsc
hefer +
Mångfaldsgrupp

Ska följas upp på enhetsnivå
i verksamhetsberättelserna
för 2015

Finns även med som åtgärd i förvaltningens
Handlingsplan för aktivt mångfaldsfrämjande arbete
2015-2017 under Funktionsnedsättning eller
bristande tillgänglighet
Uppföljning 2015-10-23
Lyftes vid mångfaldsaktivitet 2015-09-28/29. Särskilt
nyhetsutskick kring detta i december 2015 för att
ytterligare kunna diskutera på apt eller motsvarande.

Vård- och omsorgsförvaltningen ska under
planperioden utvärdera rehabiliteringsprocessen,
där hjälpmedel är en del. Fokus ska vara trygghet
och säkerhet och brukarnas erfarenheter ska tas
med i utvärderingen.
Hemvården och särskilt boende för äldre ska
utbilda sin personal i hörselskadekunskap och
bemötande.

Kvalitetschef/
Kvalitetsstrateg

Kommungemensam
uppföljning 2016

Uppföljning 2016-04-01
Kvalitetsenheten planerar för arbetet. Avgränsning av
utvärdering måste göras och därefter kan enheten gå
vidare med själva utvärderingen.

Respektive
verksamhetschef

Uppföljning till ledningsgrupp
oktober 2015
Kommungemensam
uppföljning 2016

Uppföljning 2016-04-01
All personal, undersköterskor, ska under hösten 2016
få utbildning inom området.

Vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsenhet
ska under planperioden följa upp
myndighetsfunktionens arbete, bland annat
avseende bemötande och information i
handläggningsprocessen

Kvalitetschef

Kommungemensam
uppföljning 2016

Uppföljning 2016-04-01
Kvalitetsenheten planerar för arbetet.
Myndighetsfunktionen gör även egna enkäter två
gånger per år där bland annat bemötande från
handläggare är en fråga.

Vård- och omsorgsförvaltningen ska i sina
verksamheter kontinuerligt arbeta för att säkerställa
att personalen har den kompetens som behövs för
att kunna utföra sitt uppdrag och kunna
kommunicera med och bemöta individer med olika
funktionsnedsättningar

Verksamhetsc
hefer

Kommungemensam
uppföljning 2016

Uppföljning 2016-04-01
Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad.
Förvaltningen har dessutom både gemensamma,
områdesspecifika och individuella
kompetensutvecklingsplaner.

Personal vid särskilt boende för äldre ska utbildas i
kunskaper kring synskador och bemötande

Verksamhetschef

Uppföljning till ledningsgrupp
september 2015
Kommungemensam
uppföljning 2016

Uppföljning 2016-04-01
Utbildning är planerad. SÄBO ska också se över
möjligheterna att få till en liknande årlig uppföljning
av kompetensen inom området på samma sätt som
HRSS.

Kommunens representanter ska arbeta för att
utveckla arbetsformerna i LSS-gruppen respektive
kommunservicegruppen under kommunala
handikapprådet

Respektive
verksamhetschef/ enhetschef

Kommungemensam
uppföljning 2016

Uppföljning 2016-04-01
Jobbar med att arbeta med teman, utifrån
delaktighetsplanen.

För att öka inflytande och insyn för den enskilde
ska vård- och omsorgsförvaltningen utveckla
handläggnings- och genomförandeprocessen genom
att arbeta utifrån Socialstyrelsens nationella modell
för systematiskt arbetssätt och strukturerad
individbaserad dokumentation.
Vård- och omsorgsförvaltningens
myndighetsfunktion ska vid uppföljning av beslut
fråga brukaren även om man har haft inflytande
över utformningen av insatsen.

Myndighetschef

Kommungemensam
uppföljning 2016

Myndighetschef

Uppföljning/ redovisning till
ledningsgrupp augusti 2015
Kommungemensam
uppföljning 2016

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser ska
vården utformas tillsammans med den enskilde

Respektive
verksamhetschef

Uppföljning ledningsgrupp
maj 2015
Kommungemensam
uppföljning 2016

Se även plan för övergripande arbete med BIC
(Behov i centrum) 2015
Uppföljning 2016-04-01
Ett av nämndens tre utvecklingsmål, att alla ska ha en
individuell plan i enlighet med BIC innan 2016 års
slut.
Uppföljning 2016-04-01
Detta görs vid varje individuell uppföljning. Nya
frågor är beslutade i ledningsgruppen och börjar
användas den 1 mars 2016.
Sammanställning av svar kommer att redovisas till
nämnden löpande.
Verksamhetschefer ställer samman
uppdragsbeskrivning till kvalitetsutvecklare för
vidareutveckling av den individuella planen
Uppföljning 2016-04-01
Kvalitetsutvecklare HSL tar fram
förvaltningsgemensamma rutiner för Individuell
vårdplanering.

