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1. Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat
kommunens funktionshinderspolitik. Syftet med granskningen har varit att bedöma hur kom-
munstyrelsen styr och följer upp funktionshindersfrågorna, samt vilka säkerställanden som
görs för att funktionshindersperspektivet ska genomsyra hela kommunorganisationen, att
skapa ett tillgängligt samhälle, samt för att förbättra bemötandet.

Vår sammanfattande bedömning utifrån de ställda revisionsfrågorna är enligt följande:

• Vår bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt måste utvecklas och stärkas beträf-
fande funktionshindersfrågorna.

• Det handikappolitiska programmet som antogs 2001 har haft en svag styrande för-
måga. Programmet skulle årligen följas upp och kompletteras eller revideras, vilket
inte har gjorts. Det tyder på att programmet inte har varit något levande dokument i
det fortlöpande arbetet hos kommunstyrelse och nämnder.

• Funktionshindersfrågor finns med i kommunala servicedeklarationer, men utan direkt
koppling till det handikappolitiska programmet. Enligt Hylte kommuns översiktsplan
skall det handikappolitiska programmet vara vägledande i samhällsplaneringen, vilket
är positivt.

• Vår bedömning är att tillgänglighetsinventering måste genomföras regelbundet och
att en tillgänglighetsplan ska tas fram.

• Inom ramen för vård- och omsorgsnämndens verksamheter sker ett aktivt arbete
kring bemötandefrågor och kompetensutveckling av personal.

• Samtliga av omsorgsnämnden fattade beslut beträffande insatser enlig SOL och LSS
har blivit verkställda under 2010, och hittills under 2011. Det betyder att de behov
som konstaterats blir tillgodosedda vilket är positivt.

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande:

Det nya handlingsprogrammet kan med fördel implementeras hos nämnded förvalt-
ningsledningar genom en utbildningsdag som även ger information om olika fysiska
såväl som psykiska funktionsnedsättningar, levnadsvillkoren för personer med funk-
tionsnedsättning och vikten av ett gott bemötande.
Handlingsprogrammet bör integreras med kommunens verksamhets- och budgetpla-
nering samt fortlöpande uppföljning.
Kommunstyrelsen måste säkerställa och hålla uppsikt över att det funktionshinders-
politiska programmet beaktas och följs i nämnderna.
En utvärdering bör göras beträffande orsaken till att handikapprogrammet 2001-2009
haft låg prioritet.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund

De nationella målen för funktionshinderspolifiken1 markerar att funktionshinderspolitik är en
fråga om demokrati. Personer med funktionsnedsättningar är medborgare med lika rättighe-
ter och skyldigheter som andra medborgare. Syftet med nationella mål och konkreta åtgärder
är att arbetet tydligare ska inriktas på att ta bort de hinder som finns för funktionsnedsattas
fulla delaktighet i samhället. Enligt handlingsplanen ses människor med funktionsnedsätt-
ningar alltför ofta enbart som vårdobjekt.

De nationella målen för funktionshinderpolitiken2 är:
• en samhällsgemenskap med mångfald som grund,
• att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir

delaktiga i samhällslivet,
• jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsned-

sättning.

Enligt regeringens bedömande3 bör följande arbetsområden prioriteras:
• att se till att funktionshinderperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer,
• att skapa ett tillgängligt samhälle,
• att förbättra bemötandet.

Av socialtjänstlagen (SOL) framgår att socialnämnden ska verka får att människor med olika
former av funktionsnedsättningar ska ges möjlighet att delta i samhällets gemenskap och
leva som andra. Socialnämnden ska också medverka till att den enskilde får en meningsfull
sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans/hennes behov. Den enskilde
ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Revisorerna har efter genomförd risk- och väsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en
granskning av hanteringen av funktionshinderfrågorna.

2.2. Syfte och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma hur Hylte kommun styr och följer upp funktionshin-
dersfrågorna samt vilka säkerställanden som görs för att

• funktionshindersperspektivet ska genomsyra hela kommunorganisationen,
• att skapa ett tillgängligt samhälle, samt för
• att förbättra bemötandet.

Från patient till medborgare — en nationell handlingsplan för handikappolitiken, prop. 1999/2000:79
2 En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016. Socialdepartementet, 52012.028.
3 Betänkande 2009/10:SOU20, uppföljande av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken.
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2.3. Revisionsfrågor

Utifrån syftet med granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

1. Har mål och riktlinjer uttalats beträffande kommunens funktionshinderspolitik?
2. Hur har funktionshindersfrågorna integrerats i kommunens olika planer och verksamhe-

ter?
3. Har inventering gjorts av tillgängligheten i kommunens lokaler och på allmänna platser?

Finns tillgänglighetsplan?
4. Hur har kommunen arbetat med bemötandefrågorna? Kompetensutveckling?
5. Blir alla beslut verkställda som tas beträffande insatser enfig SOL och LSS?
6. Hur säkerställer kommunstyrelsen att funktionshindersfrågorna hanteras ändamålsen-

ligt och i tillräcklig utsträckning?

2.4. Revisionskriterier

1 denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

• Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för verksamheten
• Socialtjänstlag (SFS 2001:453)
• LSS-lagstiftning (SFS 1993:387)
• Från patient till medborgare — en nationell handlingsplan för handikappolitiken,

prop.1999/2000:79
• Betänkande 2009/10 SoU 20, uppföljning av den nationella handlingsplanen för han-

dikappolitiken

2.5. Metod

Granskningens genomförande baseras på intervjuer och genomgång av för granskningen
relevant dokumentation. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.
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3. Mål och riktlinjer för kommunens funktionshinderspolitik

3.1. Handikappolitiskt program

Ett handikappolitiskt program antogs av fullmäktige 2001. Intentionen med programmet var
att det skulle ses som en grund för det handikappolitiska arbetet i kommunen och att det
skulle vara ett stöd för nämnderna när de utarbetade åtgärdsprogram för sina ansvarsområ-
den. Programmet skulle även utgöra en grund för kommunstyrelsens utvärdering av hur långt
kommunen nått med den angivna visionen och övergripande målsättningen. Intentionerna
var att komplettera och revidera programmet vid en årlig uppföljning.

Det kommunala handikapprådet4 efterfrågade 2009 en revidering av det handikappolitiska
programmet. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet till samtliga nämnder att
redovisa vilka åtgärdsprogram som utarbetats och hur man avsåg att revidera dessa. Sam-
hällsbyggnadsnämnden svarade kommunstyrelsen att nämnden inte har något åtgärdspro-
gram för arbetet med den handikappolitiska planen och att nämndens arbete med handi-
kappolitiska frågor idag sker främst utifrån lagstiftning om tillgänglighetsanpassning och la-
gen om enkelt avhjälpta hinder. Nämnden föreslog att revidering av det handikappolitiska
programmet sker tillsammans med en övergripande översyn av kommunens arbete med
handikappfrågor.

Efter att yttranden inkommit från samtliga nämnder beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett reviderat förslag till handikappolitiskt program
tillsammans med representanter för övriga nämnder och kommunala handikapprådet. Pro-
grammet skulle vara klart för beslut i fullmäktige i november 2010, men Samhällsbyggnads-
nämnden har begärt uppskov till november 2011. Anledningarna uppges vara att program-
met kräver en hel del revideringar, att handikapporganisationerna bör ges största möjliga
delaktighet i programmet samt att det är val hösten 2010. Vidare framhålls att det är av vikt
att få ett väl genomarbetat handikappolitiskt program samt ge de styrande i kommunen en
möjlighet att påverka programmet då det är de som ska implementera det.

En arbetsgrupp bestående av fyra tjänstemän från arbets- och näringslivskontoret, barn- och
ungdomskontoret, omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram ett för-
slag till ett nytt handikappolitiskt program. Det kommunala handikapprådet godkände det i
juni 2011, och det skickades därefter på remiss till samtliga nämnder.

3.2. lakttagelser utifrån intervjuer

Vid intervjuer med tjänstemän som varit med och arbetat fram programmet uppges att inten-
tionen har varit att skriva ett kort och koncist program. Huvudtexten utgår från FN:s konven-
tion om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är uppbyggd runt
fyra nyckelord; medvetenhet, tillgänglighet, delaktighet och personlig integritet. Av program-
met framgår att frågor som berör funktionshinder i samhället ska vara en naturlig del inom
alla verksamhetsområden. Bilaga 1 beskriver kommunens åtaganden under kommande år
och ska årligen följas upp och revideras. Bilagan har tagits fram genom att varje nämnd har

4 Kommunala handikapprådets uppgift är att bevaka, samråda och väcka frågor av allmän betydelse
för individer med funktionsnedsättning i kommunen. Rådet är en referens- och remissgrupp och admi-
nistreras av samhällsbyggnadsnämnden. Rådet behandlar frågor som rör hela den kommunala verk-
samheten. Rådet består av politiker och representanter från handikapporganisationer i kommunen.
Kommunfullmäktige utser de politiska representanterna och handikapporganisationerna sina represen-
tanter.
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inkommit med vad de kommer att göra de kommande åren. Enligt programmet kommer in-
nehållet i bilaga 1 att hanteras och utvärderas inom ramen för arbetet med mål- och resurs-
planen och kvalitetsanalysen.

Förseningen på ett år uppges bero på arbetsbelastning men framför allt på att ambitionen
har varit att göra ett bra dokument. Inställningen uppges vara att det får ta den tid det tar för
att få fram ett program av hög kvalitet. Vidare anses beslutet kring den handikappolitiska
planen ligga rätt i tiden utifrån att det är en ny mandatperiod, och det nu blir den sittande för-
samling som fattar beslut om antagande.

Handikapprådet har deltagit aktivt i framtagandet av hela det handikappolitiska programmet.
Handikapprådet har själva arbetat fram bilaga 2 i programmet som innefattar deras vision om
vad som bör vara uppfyllt inom pågående mandatperiod. Visionen består av två punkter; att
kommunen strävar efter att det finns fungerande hörselhjälpmedel i alla offentliga lokaler och
att kommunen anställer en resursperson som får det övergripande ansvaret för frågor gäl-
lande personer med funktionsnedsättning.

3.3. Vår bedömning

Vi noterar att intentionen med det förra handikappolitiska programmet, d.v.s. att kommunsty-
relsen årligen skulle utvärdera hur långt kommunen nått med den angivna visionen och
övergripande målsättningen och komplettera och revidera programmet, inte har uppfyllts
Åtta år efter det att programmet antogs av kommunfullmäktigt tog det kommunala handikapp-
rådet initiativ till att revidera programmet och i samband med det uppdagades det att kom-
munen behövde ett helt nytt program för att leva upp till de nationella målsättningarna. Det är
en oacceptabel hantering av ett funktionshinderspolitiskt program. Vår bedömning är att
funktionshindersfrågorna inte har varit ett prioriterat område i kommunens verksamhet under
perioden 2001-2009.

Ett utvecklingsarbete pågår nu där ett nytt program skrivs fram i samråd med det kommunala
handikapprådet. Det är av vikt att tillse att de funktionshinderspolitiska åtagandena blir en
integrerad och naturlig del i den systematiska budget- och verksamhetsplaneringen samt
verkställigheten och uppföljningen av densamma. Kommunstyrelsen måste i sin uppsikt över
nämnderna säkerställa följsamheten till det nya funktionshinderspolitiska programmet. Pro-
grammet handlar om en så viktig fråga som demokrati.
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4. Integrering av funktionshindersfrågor i kommunens olika planer
och verksamheter

4.1. lakttagelser utifrån dokumentstudier

4.1.1. Serviceåtaganden

I Hylte kommun fastställer styrelser och nämnder serviceåtaganden som ett led i att utveckla
de olika verksamheterna. Ataganden ska ge kommuninvånarna en tydlig bild av vilken servi-
ce de har rätt att vänta sig för sina skattepengar och avgifter. Ataganden ska vidare ge
kommunens medarbetare en tydlig bild av sina arbetsuppgifter — vad som är viktigast och
vad som förväntas av dem.

Serviceåtagandet för Kommunstyrelsen/Bibliotek lyder; "Du kan få hjälp med att hitta rnedia
och tjänster för olika behov. Biblioteken har böcker med stor stil, böcker med lättläst text och
böcker på andra språk än svenska. Du som har ett funktionshinder som leder till läs- och
skrivsvårigheter, t.ex. nedsatt syn eller dyslexi, har rätt till viss service gällande talböcker och
talboksspelare. Huvudbiblioteket erbjuder också studiedator med speciella datorprogram
som talsyntesen LexiLäser och rättstavningsprogrammet Stava Rex för att underlätta för dig
med läs- och skrivsvårigheter." Enligt årsredovisningen 2010 uppfylldes målet; "Utlånen av
talböcker var 2404 stycken under 2009. Biblioteket lånar också ut en kombination av talbok
och tryckt bok för träning av läsförmågan och dessa utlån uppgick till 282 stycken. Utlån av
talboksspelare var uppskattningsvis 46 stycken. Antalet nyförvärv av talböcker var 262
stycken".

Omsorgsnämnden har utarbetat serviceåtaganden för Bostad med särskild service, Boende,
Omsorg i hemmet och Stöd och service i hemmet och Anhörigstöd. I samtliga serviceåta-
ganden ingår följande: "Du blir bemött med respekt utifrån dina unika behov, alla våra med-
arbetare har tystnadsplikt." I Barn- och ungdomsnämndens serviceåtagande för grundskolan
ingår följande: "Du ska inte utsättas för kränkande behandling eller utanförskap".

4.1.2. Inventering av tillgänglighet

En inventering av tillgängligheten i kommunens lokaler och på allmänna platser genomfördes
2010 utifrån lagstiftningen om enkelt avhjälpta hinder. Atgärdsförlag är framtagna och kom-
munfullmäktige har beslutat om medel för att genomföra de åtgärder som åligger kommunen.
I nventeringen visade att anpassningar för synskadade var mest eftersatt. På det området
fanns det stora brister, exempelvis gällande blindskrift i hissar.

Kommunen har arbetat fram informationsmaterialet: "Tillgänglighet för alla. Råd och rekom-
mendationer, Hylte kommun 2010." Materialet har tagits fram av tekniska förvaltningen och
samhällsbyggnadskontoret. Samarbete har skett med Hyltes kommunala handikappråd och
handikapporganisationerna i Hylte. Informationen riktar sig till alla fastighetsägare som har
fastigheter dit allmänheten har tillträde och syftar till att uppmärksamma hur de kan se över
sina fastigheter ur tillgänglighetssynpunkt. Tidplanen är att fastighetsägare skall lämna in
förslag till åtgärder och en tidplan för när åtgärderna skall genomföras innan årsskiftet 2011.

4.1.3. Översiktplan

Enligt Hylte kommuns översiktsplan skall det handikappolitiska programmet vara vägledande
i samhällsplaneringen. I översiktplanen tecknas en rnålbild av Framtidens Hylte, vilken inne-
fattar följande formulering: "Samhällsmiljö och bostäder har utformats med hänsyn till äldre
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och handikappade personer, så att dessa har lätt att röra sig och vistas i samhället och delta
i samhällslivet."

4.1.4. Hyltes ungas framtid

Förvaltningsledningen vid barn- och utbildningskontoret har i sitt utvecklingskoncept Hyltes
ungas framtid utgått från Salamancadeklarationen som antogs av FN 1994. Deklarationen
betonar att varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få möjlighet att
uppnå och behålla en acceptabel utbildningsnivå. Det påpekas även att varje barn i behov av
särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skola.

4.1.5. Kommunens webbplats

Under våren 2011 har Hylte kommun lanserat en ny webbplats men tillgänglighet som led-
ord. Den nya webbplatsen har byggts för att alla, oavsett språksvårigheter, funktionshinder
eller teknikovana, ska kunna hitta den information de söker.

4.2. lakttagelser utifrån intervjuer

Intervjupersonerna från den tekniska förvaltningen uppger att funktionshindersfrågorna är väl
integrerade i den ordinarie verksamheten och att det finns en god medvetenhet i organisatio-
nen om att det är viktiga frågor. De intervjuade är av uppfattningen att det syns och märks
ute i samhället att kommunen har arbetar med frågorna. Inventeringen av tillgängligheten
borde dock enligt de intervjuade ha genomförts tidigare för att leva upp till målsättningen i
den Nationella handlingsplanen, som var att enkelt avhjälpta hinder mot tillgängligheten och
användbarheten för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga skulle vara åt-
gärdade till år 2010. När det gäller serviceåtaganden menar intervjupersonerna från tekniska
förvaltningen att funktionshindersfrågorna utgör en del av vardagen och att det inte behövs
några särskilda serviceåtaganden kring det.

De intervjuade uppger att Handikapprådet fungerar som en referensgrupp som tillfrågas vid
projektering av nya projekt. Vid ombyggnad av t ex skolor tas hänsyn till funktionshindersfrå-
gor och elever i behov av särskilt stöd. För att leva upp till den kommande nya hisslagen har
förvaltningen planlagt att bygga hissar på skolor där sådana saknas. Den nya återvinnings-
centralen är funktionshindersanpassad. Nämnden har fattat beslut om att funktionshinders-
anpassa fyra badplatser i kommunen. Det finns inga funktionshindersanpassade lekplatser i
kommunen, vilket enligt intervjuade tjänstemän vore ett gott initiativ, även om det inte är lag-
stadgat.

Intervjuad personal från omsorgskontoret uppger att nya serviceåtaganden tas fram inför
varje mandatperiod och att de följs upp och rapporteras var sjätte månad, vilket upplevs som
tydligt och bra. Kommunikationen med nämnden uppges fungera väl. Intervjupersonerna ser
fördelar med att verka i en liten kommun då det är lätt att ta kontakt över förvaltningsgrän-
serna, t ex med tekniska förvaltningen för att få hjälp med snöröjning.

4.3. Vår bedömning

Enligt Hylte kommuns översiktsplan skall det handikappolitiska programmet vara vägledande
i samhällsplaneringen, vilket är positivt. Funktionshindersfrågor finns med i kommunens ser-
vicedeklarationer vilket de bör vara men är inte kopplade till kommunens handikappolitiska
program. I förslaget till nytt program finns fyra nyckelord som ska vara vägledande för funk-
tionshinderspolitiken. Enligt vår bedömning är det angeläget att varje nämnd klargör hur de
ska arbeta med utgångspunkt från nyckelorden/målen.
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5. Bemötande och kompetensutveckling

5.1. lakttagelser utifrån intervjuer

Intervjupersoner från omsorgskontoret uppger att bemötandefrågorna är centrala för verk-
samheten och ständigt aktuella och närvarande i den dagliga verksamheten. Vid varje ar-
betsplatsträff finns etik med som en punkt. En medarbetare i varje arbetslag är utsedd till
kvalitetshandläggare, vilka träffas regelbundet och tar upp olika frågor för diskussion. Kvali-
tetshandledarna deltar i kvalitetsträffar 6-8 ggr/ år, dels inom omsorgskontorets egen verk-
samhet, dels i kommungemensamma träffar. Arbetsgruppen vid LSS-boendet har arbetat
fram ett dokument för gott bemötande samt spelregler vid konflikthantering att ha som stöd i
det dagliga arbetet. Enhetschefen arrangerar introduktionsträffar för semestervikarier och
alla nyanställda inom socialpsykiatri och LSS. Vid utbildningen som är på en halv dag får alla
samma information samt tillfälle att diskutera kring bemötandefrågor. Brukare vid kommu-
nens LSS-boende deltar regelbundet i enkätundersökningar. Resultat sammanställs en gång
per år och mynnar ut i handlingsplaner för varje enhet, som sedan följs upp.

Intervjuad personal redovisar vilka fortbildningsinsatser om bemötandefrågor som är genom-
förda utifrån kompetensutvecklingsplan 2007-2010. De intervjuade betonar vikten av att inte
bara skicka personal på utbildningar utan även beakta implementeringen av kunskaperna.
Tanken är att personalen inom LSS ska ha ett pedagogiskt förhållningssätt, och enhetsche-
fen söker efter distansutbildningar för att vidareutbilda undersköterskorna.

Enhetschef för LSS är med i nätverk med övriga kommuner i Halland, i vilket bland annat
gemensamma nyckeltal utarbetas. Enligt intervjuad personal ligger Hylte kommun i de Öpp-
na jämförelserna en bit över genomsnittet. Arbetet med bemötandet uppges ha kommit
längst inom verksamheten för funktionshindrade.

5.2. Verkställighet av beslut enligt SOL och LSS

Samtliga beslut beträffande insatser enlig SOL och LSS har blivit verkställda under 2010,
och hittills under 2011. Omsorgsnämnden gör prognoser över förväntat framtida behov. Ex-
empelvis har en enkät till ungdomar som snart ska flytta hemifrån och deras föräldrar visat
på ett kommande behov av ett serviceboende.

5.3. Vår bedömning

Inom ramen för vård- och omsorgsnämndens verksamheter sker ett aktivt arbete kring bemö-
tandefrågor, bland annat får personalen kompetensutveckling i frågan. Det är angeläget att
alla medborgare får ett gott bemötande inom samtliga kommunala verksamheter och inte
endast inom vård- och omsorgsverksamheten. Framöver är det angeläget med utbildningsin-
satser kring vikten av ett gott bemötande. Förutom att medborgarna har rätt till ett korrekt och
värdigt bemötande är det dessutom en arbetsmiljöfråga. Rätt bemötande minskar risken för
aggression, hot och våld riktat mot personal. Det kan vara angeläget att även erbjuda de
olika kommunala verksamheterna utbildning om det funktionshinderspolitiska programmet
och svårigheter med olika funktionsnedsättningar. Det ökar insikt och förståelse om vikten av
följsamhet till nationella och kommunala mål för funktionshinderspolitiken.

Det är positivt att samtliga gynnade beslut enligt SOL och LSS blir tillgodosedda i dagsläget.
Inför framtiden är det viktigt att beakta kommande behov och ha beredskap för dessa.
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6. Sammanfattande bedömning

6.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna

Har mål och riktlinjer uttalats beträffande kommunens funktionshinderspolitik?

Vår bedömning är att handikappolitiska programmet som antogs 2001 har haft en svag sty-
rande förmåga. Programmet skulle årligen följas upp och kompletteras eller revideras vilket
inte har gjorts. Det tyder på att programmet inte har varit något levande dokument i det fort-
löpande arbetet hos kommunstyrelse och nämnder. Framöver är det viktigt att kommunsty-
relsen i sin uppsikt säkerställer nämndernas följsamhet till det nya programmet. Funktions-
hindersprogrammet handlar om en så viktigt fråga som demokrati.

Hur har funktionshindersfrågorna integrerats i kommunens olika planer och verksam-
heter?

Enligt Hylte kommuns översiktsplan skall det handikappolitiska programmet vara vägledande
i samhällsplaneringen, vilket är positivt. Funktionshindersfrågor finns med i kommunala ser-
vicedeklarationer, men utan direkt koppling till det handikappolitiska programmet. Det är av
vikt att tillse att de funktionshinderspolitiska åtaganden som beskrivs i det nya programmet
blir en integrerad och naturlig del i den systematiska budget- och verksamhetsplaneringen
samt verkställigheten och uppföljningen av densamma.

Har inventering gjorts av tillgängligheten i kommunens lokaler och på allmänna plat-
ser? Finns tillgänglighetsplan?

En inventering av tillgängligheten i kommunens lokaler och på allmänna platser genomfördes
2010 utifrån lagstiftningen om enkelt avhjälpta hinder, vilket är positivt. Atgärdsförlag är fram-
tagna och kommunfullmäktige har beslutat om medel för att genomföra de åtgärder som
åligger kommunen. Kommunen har arbetat fram informationsmaterialet: "Tillgänglighet för
alla. Råd och rekommendationer, Hylte kommun 2010." Informationen riktar sig till alla fas-
tighetsägare som har fastigheter dit allmänheten har tillträde och syftar till att uppmärksam-
ma hur de kan se över sina fastigheter ur tillgänglighetssynpunkt. Tidplanen är att fastighets-
ägare skall lämna in förslag till åtgärder och en tidplan för när åtgärderna skall genomföras
innan årsskiftet 2011.

Vår bedömning är att tillgänglighetsinventering måste genomföras regelbundet och att en
tillgänglighetsplan ska tas fram.

Hur har kommunen arbetat med bemötandefrågorna? Kompetensutveckling?

Inom ramen för vård- och omsorgsnämndens verksamheter sker ett aktivt arbete kring bemö-
tandefrågor och kompetensutveckling av personal. Värt att betänka är att bemötande inte
bara är en fråga för personal inom vård och omsorg, utan berör förtroendevalda, ledare och
personal inom samtliga kommunala verksamheter. Därför är det angeläget att fortbildnings-
utbildningsinsatser erbjuds samtliga anställda inom de olika kommunala verksamheterna.
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Blir alla beslut verkställda som tas beträffande insatser enlig SOL och LSS?

Samtliga av omsorgsnämnden fattade beslut beträffande insatser enlig SOL och LSS har
blivit verkställda under 2010, och hittills under 2011. Det betyder att de behov som konstate-
rats blir tillgodosedda vilket är positivt.

Hur säkerställer kommunstyrelsen att funktionshindersfrågorna hanteras ändamålsen-
ligt och i tillräcklig utsträckning?

Vår bedömning är att KS har haft ett otillräckligt säkerställande av att handikapprogrammet
följs. Uppsikten måste utvecklas och stärkas beträffande funktionshindersfrågorna.

6.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande:

Det nya handlingsprogrammet kan med fördel implementeras hos nämn-
der/förvaltningsledningar genom en utbildningsdag som även ger information om olika
fysiska såväl som psykiska funktionsnedsättningar, levnadsvillkoren för personer med
funktionsnedsättning och vikten av ett gott bemötande.

Handlingsprogrammet bör integreras med kommunens verksamhets- och budgetplane-
ring samt fortlöpande uppföljning.

Kommunstyrelsen måste säkerställa och hålla uppsikt över att det funktionshinderspoli-
tiska programmet beaktas och följs i nämnderna.

En utvärdering bör göras beträffande orsaken till att handikapprogrammet 2001-2009
haft låg prioritet.

Hyltebruk den 27 oktober 2011

Ann-Mari Ek
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Källförteckning

Intervjuer

Lars Johansson, samhällsbyggnadschef

Oskar Ahren, nämndsekreterare BUN, utredare Kommunledningskontoret

Pål Albing, teknisk chef

Ann-Margreth Ärlemalm, utredare och utvecklare, omsorgskontoret

Ermina Huseljic, enhetschef gruppbostäder, omsorgskontoret

Material

Arsredovisning 2010

Handikappolitiskt program, 2001

Tjänstemannaförslag på nytt handikappolitiskt program;Ett Hylte för alla. Handikappolitiskt
program — Ett program för att ge alla invånare lika förutsättningar.

Tillgänglighet för alla. Råd och rekommendationer. Hylte kommun 2010.

Reglemente/Arbetsformer för kommunala handikapprådet (KHR) i Hylte kommun.

Översiktplan, Hylte kommun
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