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Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun, sammanträdet den 27
november 2017

Motion angående framtagande av nytt
funktionshinderspolitiskt program för Sundsvalls kommun

Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att

uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram ett nytt funktionshinderspolitiskt
program.

forslaget tillställs kommunfullmäktige for beslut senast december 2018.

Bakgrund

Sundsvalls aktuella handikappolitiska program fastställdes av
kommunfullmäktige 1999, det vill säga for snart 20 år sedan. Målsättning
var att utifrån FN:s standardregler göra Sundsvall till en kommun for alla,
och det skall vi fortsatt vara. För att verkligen klara den målsättningen
krävs ett nytt uppdaterat politiskt program for personer med
funktionsnedsättning. Lagstiftningen som finns på plats skall kommunen
under alla omständigheter följa, programmet är en beskrivning av vad
kommunen har for ambition på området.

Framtagande av ett nytt program möjliggör en behovsinventering i samråd
med idag aktiva föreningar för funktionshindrade, for att kartlägga behov
och brister som finns i dagsläget. Områden som vård och omsorg,
utbildning, samt arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar sedan
det gamla programmet infördes, Samtidigt har antalet föreningar for
personer med funktionsnedsättning växt till antalet under senare år och
sedan 2009 gäller även FN:s konvention om mänskliga rättigheter for
personer med funktionsnedsättning i Sverige. Sammantaget är det därför
dags for ett nytt politiskt program for området. Ett
funktionshinderspolitiskt program handlar om att ta bort och motverka
hinder som finns for människor så alla har en möjlighet att aktivt ta del av
samhällslivet.
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Vi föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram ett nytt funktionshinderspolitiskt
program.

Att förslaget tillställs kommunfullmäktige för beslut senast december 201 8.
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