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Handläggare, titel, telefon        
Cecilia Karlsson, controller 

011 15 29 51 

Emma Johansson, sakkunnig 

011 15 15 86 

Mötesanteckning Arbetsgrupp Tillgänglighet 151207 

Närvarande 

Christer Johansson  Event- och samhällsfastigheter 

Lena Wärn Lundgren  Kommunikation 

Monica Svensson  DHR 

Anna Boholm   Tekniska kontoret 

Stig Bredberg   HSO 

Cecilia Karlsson  Ekonomi- och styrningskontoret 

Sulo Vattovaara  Kultur- och fritidskontoret 

Emma Johansson  Vård- och omsorgskontoret 

Criss Hagfeld   HSO 

Anmält förhinder 

Sonja Sköld   Bygglovskontoret 

 

1. Presentationsrunda  

Gruppen presenterar sig för varandra. 

2. Gruppens syfte  

Cecilia presenterar syftet med arbetsgruppen, se bilaga. 

Kommunledningsgruppen beslutade i september att bilda en arbetsgrupp för 

tillgänglighetsfrågorna. Arbetsgruppen ska säkerställa att kommunen arbetar 

utifrån och lever upp till mål 13 i de kommunövergripande målen för 

mandatperioden 2015-2018 samt inriktningsdokumntet ”Tillgängligt för alla 

– Rättigheter för personer med funktionsnedsättning” som KF antog våren 

2014. Arbetsgruppen kommer även att vidare arbeta med att kommunen får 

ett systematiskt kvalitetsarbete för att leva upp till gällande lagstiftning och 

normer på området. Detta bör leda till att kommunen uppfyller mål 13 under 

mandatperioden och till att olika förvaltningar, kontor och bolag får en 

samsyn kring tillgänglighetsfrågorna och får ett utbyte med varandra kring 

arbetssätt, metoder och uppföljning. Cecilia fick i uppdrag att sammankalla 

gruppen.  
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Bakgrunden till arbetsgruppen är att Norrköpings kommun får låga resultat i 

nationella uppföljningar så som ”Kolla läget” som genomför av 

Myndigheten för delaktighet och ”Tillgänglighetsbarometern” som 

genomförs av Humana. Kommunens arbete och förhållningssätt med 

tillgänglighetsfrågor har vid ett flertal tillfällen de senaste åren varit föremål 

för medial uppmärksamhet. Denna handlar ofta om att kommunen inte lever 

upp till sina egna styrmedel inom området. Frågan om tillgänglighet för 

människor med nedsatt funktionsförmåga berör samtliga av kommunens 

nämnder, bolag och förvaltningar, på ett eller annat sätt. Det då 

tillgänglighet handlar om såväl fysisk miljö, information och 

kommunikation.   

3. Arbetsformer för gruppen 

Datum för kommande möte 

Under våren kommer arbetsgruppen att träffas 

 21 januari  kl. 13.15-15.00   

 16 mars  kl. 13.15-15.00   

 20 maj   kl. 13.15-15.00   

Mapp i O-katalog 

De tjänstemän som ingår i gruppen kommer at få tillgång till en mapp i O-

katalogen där allt material från arbetsgruppen läggs in. Representanterna 

från organisationerna   

4. Vad är tillgänglighet? – Kolla läget 

Emma informerar om tillgänglighet och kommunens resultat i ”Kolla läget” 

utifrån bilaga.  

5. Uppgift till nästa möte 

Alla i gruppen ska gå in i ”Kolla läget”, 

http://www.mfd.se/kommunuppfoljning/. Sök på Norrköpings kommun och 

se över sitt respektive område. Titta på resultatet och svaren som lämnats. 

Tycker du att det stämmer? Om inte varför? Fundera även på vilka 

förbättringsområden du ser och som är aktuellt att arbeta vidare med på din 

förvaltning. Representanter från organisationerna ser över vilka viktigaste 

förbättringsområden de ser. 
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