
 
 

Yrkande (MP), (S), (V) 
  Kommunstyrelsen 

 2011-09-28 
 
 
Staden tillgänglig för alla - Skrivelse gällande uppdrag om inventering och uppföljning 
gällande tillgänglighet i staden  
 
”Offentliga lokaler och byggnader ska, så långt det är möjligt, vara tillgängliga för alla. De brister som 
finns i yttre och inre miljö ska åtgärdas successivt. Andelen bostäder med god tillgänglighet ska öka”. 
(ur Policy för fysisk tillgänglighet i Göteborgs Stad).  
 
Vi ser ett behov av en helhetssyn och heltäckande uppföljning vad gäller tillgängligheten i staden. 
Som fastighetsägare av platser och lokaler är det stadens ansvar att åtgärda dessa hinder i stadens 
publika lokaler och offentliga miljöer. Idag brister uppföljningen vad gäller helastaden-perspektivet i 
detta avseende. PBL:s bestämmelser kring enkelt avhjälpta hinder gällande publika lokaler och 
allmänna platser är tydliga, och målsättningen måste följas upp för att återge en faktisk bild av den 
fysiska tillgängligheten i staden. Detta är också ett led i arbetsprocessen inom bland annat Synvändan 
(Göteborgs Stads handikapplan) för att nå full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 
 
För detta ändamål krävs en systematisk inventering kring hur många lokaler och fastigheter där målet 
kring enkelt avhjälpta hinder bedöms som avklarade, samt hur mycket som i sådant fall bedöms vara 
kvar att åtgärda för att leva upp till målet. Redskapet för att bedöma tillgängligheten i staden finns 
redan via tillgänglighetsdatabasen, som också utgör ett viktigt led i serviceguiden. 
Tillgänglighetsdatabasen måste tillämpas över hela staden för att göra serviceguiden komplett.  
 
I Fastighetsnämndens reglemente anges att nämnden har ett ansvar för samordning av kommunens 
arbete vad avser fysisk tillgänglighet. Av denna anledning och med tanke på upparbetade 
samarbetsrutiner, exempelvis via processägarmålet, bör Fastighetsnämnden vara sammankallande 
och drivande i en sådan uppföljningsprocess och kartläggning. Stadsdelar och bolag ska då utse 
representanter som bildar ett ”helastaden”-nätverk för tillgänglighetsfrågor där representanter från 
samtliga stadsdelar och bolag bör ingå. Därav ska Fastighetskontoret vara stödjande till förvaltningar 
och bolag i arbetet med att inventera den fysiska tillgängligheten vad avser lokaler och anläggningar 
dit allmänheten har tillträde, på allmänna platser och inom bostadssektorn. Målet är att samtliga 
resterande enkelt avhjälpta hinder avskaffas där sådana finns, att information om tillgängligheten 
visas i Serviceguiden gällande samtliga offentliga lokaler och platser och att samtliga lägenheter 
systematiskt kartläggs ur tillgänglighetssynpunkt (T-märks) och att märkningen publiceras på BoPlats 
Göteborg då lägenheten utannonseras.  
 
Innan sommaren 2012 ska detta uppdrag redovisas i en lägesrapport till kommunstyrelsen vad avser 
resultatet av tillgänglighetsinventeringen, vad som återstår att åtgärda samt, utifrån detta, en 
handlings- och åtgärdsplan innehållande en bedömning av ekonomiska konsekvenser.  
 
KOMMUNSTYRELSEN FÖRESLÅS BESLUTA 
Att hemställa åt Fastighetsnämnden att genomföra ovan nämnda uppdrag, samt att detta uppdrag ska 
återredovisas till kommunstyrelsen senast till sommaren 2012  
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