Reservation Kommunfullmäktige 200616 ärende 8: Plan för genomförande av
“Delaktighet för alla 2020-2022”
Vi beklagar att denna plan har tagit så lång tid att nå fullmäktige, kommunstyrelsen
återrmitterade den alltså i februari 2019. Att ha en antagen plan för att säkerställa allas
delaktighet måste självklart vara en prioriterad fråga.
Vi saknar en hel del i planen, framförallt de delar vårt kommunala funktionshinderråd
framfört senast 2018 gällande konsekvensbeskrivingar. Precis som det kan redogöras för
ekonomiska konsekvenser och att beslut innefattar en barnkonsekvensanalys bör beslut
även innefatta funktionsrätt. För det är rättigheter det handlar om, allas rätt att kunna delta
utifrån sina förutsättningar och där vi måste se till att göra Lund i sin helhet så jämlikt som
möjligt. Vi har i fullmäktige tidigare talat om att funktionshinder inte är något en människa har
utan det som människor skapar när vi inte konsekvent arbetar för jämlikheten eller helt
enkelt tappar bort oss genom att utgå från en norm i funktionalitet, det är inte hållbart.
Bristande tillgänglighet på grund av funktionsnedsättning är en av diskrimineringsgrunderna
så om vi inte verkar för lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionalitet bygger vi in en
diskriminering och funktionsrätt är självklart en del av mänskliga rättigheter.
Vi instämmer också i att åtgärder måste vara mätbara för att kunna utvärderas men det
hoppas vi kommer att återfinnas i nämndernas handlingsplaner. I förslaget till plan anges
under samverkan att samråd med, synpunkter ifrån och information till kommunala
funktionshinderrådet är det endast kommunstyrelsen som ansvarar för. Om vi ska använda
oss av den samlade kompetens och erfarenhet rådet besitter är det märkligt att det endast är
Kommunstyrelsens ansvar. Vi vet ju att samråd har missats tidigare vilket lett till att
beslutsärenden återremitterats och vi hoppas att detta ärende har blivit en sporre i vidare
arbete med funktionsrätt i Lund.
Vi ser inte att förslaget ger den tydlighet i ansvar som efterfrågats i remissinstanser och inte
heller att det alltid är korrekt fördelat. Vi saknar också utvärdering och uppföljning samt en
tydlig ambitionsnivå och att handlingsplaner tas fram i samtliga berörda nämnder.

För att åstadkomma detta yrkade vi på återremiss enligt nedan:
att Funktionshinderrådets synpunkter gällande mätbarhet, uppföljning och
konsekvensbeskrivningar inarbetas i planen
att Lunds vision och ambitionsnivå gällande tillgänglighet och delaktighet förtydligas i planen
att handlingsplaner enligt "Delaktighet för alla" tas fram i samtliga berörda nämnder utifrån
omarbetad plan enligt ovan
Återremissyrkandet syftade verkligen inte till att förhala, det handlar om att göra rätt och göra
det bra till nytta för alla Lundabor.
Då återremissen föll lade vi följande tilläggsyrkande;
att handlingsplaner enligt "Delaktighet för alla" tas fram i samtliga berörda nämnder utifrån
antagen plan
Då inte heller detta sågs som relevant av en majoritet reserverar vi oss till förmån för egna
yrkanden
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