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Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2005-09-05, § 81, att återremittera förslaget till handikapplan för Danderyds kommun till socialnämnden.
Under 2009 har en arbetsgrupp med representanter från flera förvaltningar
arbetat fram ett förslag till plan. Förslaget har varit på remiss till alla nämnder samt hos det kommunala handikapprådet. Samtliga nämnder utom
byggnadsnämnden har svarat på remissen. Av remissvaren framgår att
nämnderna stödjer förslaget till tillgänglighetsplan. Från det kommunala
handikapprådet har inkommit en del förslag till omformuleringar mm vilka
delvis arbetats in i tillgänglighetsplanen.
Socialnämnden har på sitt sammanträde 2009-09-21, § 142, för sin del godkänt förslaget till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011.
Socialnämndens förslag
Socialnämndens förslag till tillgänglighetsplan omfattar följande tre områden
- fysisk tillgänglighet
- tillgänglighet till information och förmåga/förutsättningar att kommunicera
- psykosocial tillgänglighet.
I planen anges vilka av kommunens övergripande mål som tillgänglighetsplanen avser att stödja.
Den strategi som anges i planen är indelade under de tre tillgänglighetsområdena ovan. Under respektive områden anges vidare vilket av nämndernas
inriktningsmål som strategin stödjer, vilken nämnd som ansvarar samt tidplan för genomförande.
Tillgänglighetsplanen ska följas upp en gång per år och socialnämnden ansvarar för samordning med övriga nämnder samt det kommunala handikapprådet.
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Kommunledningskontorets synpunkter
Socialnämndens förslag till tillgänglighetsplan följer det förslag till struktur
i styrdokument som kommunledningskontoret tagit fram i syfte att klargöra
kommunens målstyrningsmodell. Styrdokumenten ska beskriva ett övergripande tillvägagångssätt för att nå målen. Av dokumenten ska tydligt framgå
vilket eller vilka av kommunens mål som dokumentet stödjer.
Tillgänglighetsplanen är speciell i det avseende att den berör flera nämnder.
Av denna anledning anges inriktningsmål för respektive nämnd under rubriken ”Strategi”, istället för under rubriken ”Syfte och mål”. Kommunledningskontoret bedömer att detta är ett lämpligt sätt att hantera kopplingen
mellan de strategier som anges och respektive nämnds inriktningsmål.
Kommunledningskontoret bedömer vidare att tillgänglighetsplanen tydligt
beskriver strategier, ansvar och tidplan. Vidare anser kommunledningskontoret att det är lämpligt att planen följs upp en gång varje år och att resultatet
av uppföljningen redovisas i samband med årsredovisning och verksamhetsberättelse.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1
Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens förslag till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011.
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Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011
Socialnämndens beslut 2009-09-21 § 142
Socialkontorets tjänsteutlåtande 2009-09-03, Dnr SN 2009-0055
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