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Kommunstyrelsen

Motion om en tillgänglig kommunal verksamhet
KS2017/581/06
Förslag till beslut
Motionen besvaras med att Kvarngatan 6 har tillgänglighetsanpassats.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har i en motion yrkat att lokaler där kommunen har sina
verksamheter ska vara tillgänglighetsanpassade enligt den av
kommunfullmäktige fastställda tillgänglighetsplanen. Motionen avser
framförallt verksamheten på Kvarngatan 6.
Utredning av ärendet
Sedan motionen inlämnades 2017 har Kvarngatan 6 tillgänglighetsanpassats med ramp till plan 1 och dörröppnare. Plan 2 kan dock
fortfarande inte nås av rörelsehindrade. Verksamheten har dock en rutin
som innebär att man kan ta emot kunden på plan 1 alternativt i
kommunhuset på Kvarngatan 4, oavsett om kunden är rörelsehindrad eller
inte. Det finns nu även beslut om att Kvarngatan 6 ska säljas.
Sedan motionen lämnades in har kommunens verksamheter även tagit fram
handlingsplaner som innehåller tillgänglighetsåtgärder. Det finns nu även
en tillgänglighetspott på 100 tkr per år för enkelt avhjälpta hinder. Så
verksamheterna arbetar i dag mer strukturerat och det genomförs
kontinuerligt åtgärder för att förbättra tillgängligheten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-28
Motion inlämnad 2017-09-04

Petra Svedberg
Kommunchef
Beslutet skickas till:
Liberalerna i Sunne

Anders Olsson
Verksamhetschef
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Motion till kommunfullmäktige i Sunne

En tillgänglig kommunal verksamhet!
Sunne kommun har under ca 20 års tid haft ett aktivt tillgänglighetsarbete för personer med
funktionsnedsättning. Vi har nära samarbete mellan handikapprörelsen i kommunen, tjänstemän och

politiker genom det kommunala tillgänglighetsrådet som arbetar utifrån FN:s konvention om de
mänskliga rättigheterna.
Vi har en tillgänglighetsplan, som specifikt rör kommunens verksamheter, den fastställdes av
kommunfullmäktige 2015-01-26 § 124.
Planen har4detomården
• Fysisk miljö
• Information/kommunikation
• Kommunen som arbetsgivare

• Upphandling.
Under rubriken -Fysisk miljö står följande : att kommunens lokaler ska vara tillgängliga för alla
människor oavsett funktionsförmåga.
Vii har inte uppfyllt detta i vår kommun och nu anser jag att det är dags att gå från ord till handling
och se till att kommunens egna lokaler och verksamheter är tillgänglighetsanpassade. Jag tänker
framförallt på Kvarngatan 6 ,där flera verksamheter finns som rör samtliga kommuninvånare, bland
annat tekniska kontoret den förvaltning som handhar de flesta frågor som rör tillgänglighet i vår
fysiska miljön som exempelvis: gator, vägar, tedstråk, snöröjning mm.

Jag yrkar att:
Lokaler där kommunen har sina verksamheter ska vara tillgänglighetsanpassade enligt den av
kommunfullmäktige fastställda tillgänglighetsplanen.
Sunne 2 september 2017
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Liberalerna Sunne

