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1.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hörby kommun genomfört en
granskning av kultur- och fritidsaktiviteter för alla.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas tillgänglighetsarbete är tillräckligt samt om kultur- och fritidsnämnden bedriver
en ändamålsenlig verksamhet.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsens uppsikt över
nämndernas tillgänglighetsarbete delvis är tillräcklig samt att kultur- och fritidsnämnden
delvis bedriver en ändamålsenlig verksamhet. Bedömningen grundar sig på utfallet av
nedan kontrollmål.
Kontrollmål

Kommentar

Tillgänglighetsarbetet i kommunen planeras, genomförs och följs
upp.

Delvis uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att uppnå målen i den politiska plattformen.

Delvis uppfyllt
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Det finns ett handikappolitiskt program för
Hörby kommun vilket vi bedömer som inaktuellt då nya lagar och föreskrifter har tillkommit
sedan programmet togs fram. Programmet har
inte heller varit föremål för revidering sedan
antagandet år 2002. Vidare konstaterar vi att
det inte skett någon uppföljning av kommunens tillgänglighetsarbete sedan år 2002. Vi
ser det som positivt och nödvändigt att det nu
pågår ett arbete med att ta fram en ny tillgänglighetsplan. Vi vill lyfta vikten av att tillgänglighetsplanen efter färdigställandet implementeras i organisationen. Det är först när organisationen har kännedom om tillgänglighetsplanen och kunskap om dess innehåll som kommunens tillgänglighetsarbete kan få nå full
effekt.

Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden
arbetat aktivt med att bryta ner kommunens
styrande visioner och planer till ett nämndspecifikt program med tillhörande handlingsplan.
Vi ser detta som positivt men konstaterar samtidigt att nämnden behöver integrera uppföljningen av programmet och handlingsplanen
med årsbokslutet. Detta för att effektivisera
uppföljningsprocessen och ha ytterligare un-
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derlag till bedömningen av nämndens mål vid
årsbokslutet.
För att nå målen avseende tillgänglighet i
nämndens program och handlingsplan bedömer vi att nämnden behöver se över möjligheterna för att säkerställa att föreningar och evenemangsarrangörer som mottagit bidrag faktiskt beaktar tillgänglighet och mångfald. Vi
bedömer vidare att nämnden behöver säkerställa att handboken för tillgänglighetsanpassning vid evenemang färdigställs.
Vi har i granskningen noterat att det finns en
medvetenhet hos kultur- och fritidsnämnden
om de svårigheter som finns gällande att
kommunicera ut information kring kultur- och
fritidsaktiviteter. Det finns mål i handlingsplanen för år 2018-2019 kring att lyfta fram, synliggöra och marknadsföra de befintliga mötesplatserna samt att införa en kommunikationstjänst på förvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden säkerställer att kultur- och fritidsaktiviteterna i kommunen är tillgängliga för alla.
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Delvis uppfyllt
Vi konstaterar att nämnden kommunicerar ut
aktuella kultur- och fritidsaktiviteter i olika
former men att det kvarstår utmaningar med
att nå ut till kommunens alla medborgare. Vi
bedömer att kultur- och fritidsnämnden ytterligare behövas säkerställa att alla medborgare
får information om vilka kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds inom kommunen. Vi konstaterar vidare att det i vissa fall, exempelvis
Hörby Museum saknas något så basalt som en
tillgänglighetsanpassad entré. Detta är dock
något som kultur- och fritidsnämnden inte
själva råder över utan tillgänglighetsanpassning av fastigheter genomförs av tekniska
nämnden. Vi bedömer att det är av vikt att kultur- och fritidsnämnden fortsätter att ha en
dialog med tekniska nämnden kring dessa frågor.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Ett av Hörby kommuns styrande dokument utgörs av den politiska plattformen1. En del av
den politiska plattformen är att kommunen skall uppfattas som en aktiv aktör för att
skapa en bra förutsättning för kultur- och fritidsverksamheten. Ett av målen är att erbjuda
kultur- och fritidsaktiviteter för alla.
För att alla medborgare skall ha tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter är det viktigt att
det inte finns en bristande tillgänglighet.
Utifrån en bedömning av risk och väsentlighet har revisorerna beslutat att granska om
kultur- och fritidsnämnden följer den politiska plattformen.

2.2.

Syfte och frågeställningar

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas tillgänglighetsarbete är tillräckligt samt om kultur- och fritidsnämnden bedriver
en ändamålsenlig verksamhet.
Kontrollmål


tillgänglighetsarbetet i kommunen planeras, genomförs och följs upp.



kultur- och fritidsnämnden arbetar för att uppnå målen i den politiska plattformen.



kultur- och fritidsnämnden säkerställer att kultur- och fritidsaktiviteterna i kommunen är tillgängliga för alla.

2.3.






2.4.

Revisionskriterier
Diskrimineringslagen
Myndigheten för delaktighet har i skriften Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren
Handikappolitiskt program för Hörby kommun
Hörby kommuns politiska plattform Vision Hörby 2020
Kultur- och fritidspolitiskt program 2016-2021

Avgränsning och metod

Granskningen avgränsas till att omfatta kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunstyrelsen för år 2018. Vi har granskningen intervjuat kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören, kultur- och fritidsnämndens ordförande, kultur- och fritidschef samt
kommunens samordnare för tillgänglighetsplanen. Vidare har vi tagit del av relevanta
styrdokument. Samtliga intervjuade har sakgranskat revisionsrapporten.
1

Antagen 2014-10-30

December 2018
Hörby kommun
PwC

4 av 14

Granskning av kultur- och fritidsaktiviteter för alla

3.

Iakttagelser och bedömningar

3.1.

Inledning

Enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § punkt 3 om bristande tillgänglighet avses med diskriminering: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana
åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav
på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till
– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
– andra omständigheter av betydelse.
Från och med 2017-01-01 lyder även följande bestämmelse enligt diskrimineringslagen
kap 3 § 1:
”Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet
motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”
För att en kommun ska vara tillgänglig räcker det inte enbart med åtgärder för att underlätta rörelse-, syn-, hörsel- och/eller kognitivt nedsattas möjligheter att vistas i verksamhetens lokaler. Myndigheten för delaktighet har i skriften Riktlinjer för tillgänglighet –
Riv hindren2 samlat lagar, regler och riktlinjer för hur myndigheter kan bidra till att göra
samhället tillgängligt för alla. Myndigheten för delaktighet menar att funktionshinderperspektivet ska finnas med i all planering och i alla beslut och processer som rör den interna
verksamheten. För att en kommun ska ha integrerat funktionshinderperspektivet i den
interna verksamheten behöver verksamheten analyseras och utifrån analysen behöver
kommunen ta ställning till vad tillgänglighetskraven medför för behov av åtgärder. Nedan
listas de tips som Myndigheten för delaktighet har tagit fram för att påbörja arbetet med
att integrera funktionshinderperspektivet i kommunens verksamhet:
•
•
•
•
•
•

Ta fram en övergripande policy
Avsätt resurser, utse ansvariga och samordnare
Gör en nulägesbeskrivning
Analysera, prioritera och ta fram mätbara mål
Upprätta åtgärdsplaner och åtgärda hinder
Följ upp, utvärdera och revidera

2

Tillgänglig på http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2015/2015-5-riktlinjer-fortillganglighet.pdf
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3.2.

Tillgänglighetsarbetet i kommunen planeras,
genomförs och följs upp

3.2.1.

Iakttagelser

Planering
Det övergripande tillgänglighetsarbetet i Hörby kommun beskrivs i Handikappolitiskt
program för Hörby kommun, antaget av kommunfullmäktige 2002-03-25 § 43 som är
baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Programmet innehåller kapitel om bland annat målsättning, rehabilitering, kultur, rekreation och idrott, samordning, handikapporganisationer och personalutbildning.
Programmet har sedan år 2002 inte varit föremål för revidering och det har inte heller
framställts något nytt program som ersätter detta. Av intervjuer framgår att det för ca 7 år
sedan framställdes en interpellation till kommunfullmäktige med en fråga om hur kommunen arbetade med tillgänglighetsfrågor. Därefter ställdes en motion om att ett mer
strategiskt arbete med tillgänglighetsfrågor skulle ske. När den nuvarande kommunchefen
påbörjade sin tjänst i Hörby kommun fanns ett uppdrag kopplat till tillgänglighetsfrågor
och på flera håll i kommunen pågick det ett arbete med frågorna. Utifrån detta arbete togs
det år 2016-2017 fram ett förslag till en tillgänglighetsplan, enligt intervjuerna ansågs
planen dock inte vara tillräckligt genomarbetad och ett nytt arbete fick påbörjas. I arbetet
med tillgänglighetsplanen blev bland annat annat brukarföreningar inbjudna till en tillgänglighetsdag i kommunen där tillgänglighetsfrågor har diskuterats. Utifrån tillgänglighetsdagen togs det enligt intervjuerna fram ett PM över hur ett tillgänglighetsarbete i
kommunen hade kunnat se ut.
Arbetet med att ta fram en kommunövergripande tillgänglighetsplan pågår vilken ska ersätta Handikappolitiskt program för Hörby kommun. Planen beräknas vara fastställd av
kommunfullmäktige före oktober år 2019. Tjänstepersoner i kommunen har även fått
medverka på workshops om innehållet i tillgänglighetsplanen. Det lyfts även fram vid sakgranskningen att föreningar i samverkan med handikappråd och pensionärsråd varit inbjudna att komma med synpunkter på framtagen nulägesanalys och det kommande arbetet med tillgänglighetsplanen.
I Hörby kommun finns också ett handikappråd som sammanträder med jämna mellanrum. Handikapprådet kommer få lämna synpunkter på tillgänglighetsplanen innan denna
antas. Rådet består av representanter från brukarföreningar och nämnderna i kommunen.
Det framhålls dock att representationen från brukarna har varit bristfällig. Det föreligger
därför ett förslag om att slå samman handikapprådet och pensionärsrådet.
Genomförande
Under våren år 2018 fick en tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
samordna arbetet med att ta fram tillgänglighetsplanen. Projektledning och innehållet i
tillgänglighetsplanen genomförs och tas fram av en extern konsult. Samordnaren lyfter
fram att uppdraget endast rör tillgänglighetsplanen och inte kommunens tillgänglighetsarbete i stort. Det finns för närvarande ingen utsedd samordnare för tillgänglighetsarbetet
i Hörby kommun.
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Även om det inte finns något strukturerat tillgänglighetsarbete i kommunen i dagsläget
framhålls det under intervjuer att hänsyn tas till tillgängligheten när planering sker. Bland
annat framhålls det att i samband med ombyggnationen av centrumdelen i Hörby har
tillgängligheten diskuterats. Företrädare från kommunen har bland annat samtalat med
butiksägare för att diskutera tillgängligheten utanför butikerna. Vidare lyfts det fram att
kommunen vid användande av kullerstenar har valt en modell som är plattare till ytan för
att öka tillgängligheten.
Uppföljning
Tillgänglighetsarbetet i kommunen har inte varit föremål för någon direkt uppföljning.
Det har inte genomförts någon uppföljning med utgångspunkt i det handikappolitiska
programmet. Det framgår dock av intervjuer att det kommer genomföras uppföljningar
när det finns en ny tillgänglighetsplan.
Av intervjuer framgår att det från kommunledningens sida att det upplevs som att tillgänglighetsfrågorna är aktuella bland tjänstepersonerna i kommunen, men att nuvarande
program och hantering bidrar till att inget aktivt arbete med frågorna sker. Det finns inte
heller specifika medel avsatta till tillgänglighetsarbetet i stort, vilket medför att planering,
genomförande och uppföljning av tillgänglighetsarbetet blir eftersatt.
Enligt intervjuerna har det genomförts en utredning på kommunens skolor vilken visar att
en del av kommunens skolor inte är tillgänglighetsanpassade. Bland annat finns det en
skola i kommunen där ingen hiss finns och därmed är det bara första våningen som är
tillgänglig. Utredningen ska presenteras innan årsskiftet 2018/2019 i vilken det ska
framgå ett åtgärdsförslag kopplat till de skolorna med bristande tillgänglighet. Tidsplanen
för att därefter genomföra åtgärderna ligger enligt intervju på minst tre år framåt i tiden.
Efter en genomgång av samtliga av kommunstyrelsens protokoll från år 2018 kan vi inte
se att tillgänglighetsarbetet specifikt följts upp.

3.2.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Det finns ett handikappolitiskt program för Hörby kommun vilket vi bedömer som inaktuellt då nya lagar och föreskrifter har tillkommit sedan programmet togs fram. Programmet har inte heller varit föremål för revidering sedan antagandet år 2002. Vidare
konstaterar vi att det inte skett någon uppföljning av kommunens tillgänglighetsarbete
sedan år 2002. Vi ser det som positivt och nödvändigt att det nu pågår ett arbete med att
ta fram en ny tillgänglighetsplan. Vi vill lyfta vikten av att tillgänglighetsplanen efter färdigställandet implementeras i organisationen. Det är först när organisationen har kännedom om tillgänglighetsplanen och kunskap om dess innehåll som kommunens tillgänglighetsarbete kan få nå full effekt.
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3.3.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att
uppnå målen i den politiska plattformen

3.3.1.

Iakttagelser

Nämnden har beslutat om ett kultur- och fritidspolitiskt program för år 2016-2021 där
hänsyn tagits till styrande dokument så som Vision Hörby 2020, översiktsplan 2030 och
samhällsbyggnadsvisionen. Framtagandet av det kultur- och fritidspolitiska programmet
har enligt kultur- och fritidschefen bidragit till en ökad röd tråd mellan den politiska visionen, nämndens mål och den verksamhet som bedrivs. Till programmet finns det handlingsplaner som revideras vart annat år. Kultur- och fritidschefen framhåller att det är
viktigt att fokusera på några specifika områden i handlingsplanen så att de blir genomförda.
Uppföljning av programmet och handlingsplanen sker årligen i februari/ mars och inte i
samband med årsbokslutet. Kultur- och fritidsförvaltningen ska förbättra uppföljningsrutinerna till kommande år då det i nuläget sker dubbel uppföljning.
Kultur- och fritidschefen lyfter fram att det finns en medvetenhet hos nämnden kring de
politiska målen och de utmaningar som föreligger kring just tillgängligheten av kulturoch fritidsaktiviteter. Detta bekräftas av kultur- och fritidsnämndens ordförande.
Ett av områdena i handlingsplanen för år 2018-2019 är att föreningar och evenemangsarrangörer ska stimuleras till att beakta tillgänglighet och mångfald. Kultur- och fritidschefen lyfter fram att grundtanken är att en bidragsberättigad förening ska vara till för alla
och att det ska ske ett drogförebyggande arbete. För att stimulera föreningar och evenemangsarrangörer till att beakta tillgänglighet och mångfald försöker kultur- och fritidsförvaltningen närvara på föreningsmöten och informera om att de prioriterar projekt som
riktar sig mot mångfald och tillgänglighetsfrågor. Det lyfts dock fram att det saknas en bra
kanal för att följa upp vad som faktiskt har skett i projekten.
Utifrån de regler som tillämpas i dagsläget får idrottsföreningarna bidrag utifrån antalet
deltagare vilket är oberoende av om det sker ett arbete för mångfald eller tillgänglighet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har dock börjat diskutera om de ska införa andra krav på
föreningarna för att säkerställa att de beaktar mångfald och tillgänglighet.
Som en del av handlingsplanen för år 2016-2017 skulle det tas fram en handbok för tillgänglighetsanpassning vid evenemang. Handboken är fortfarande under framtagande och
ska levereras före årsskiftet. Kultur- och fritidschefen lyfter dock fram att de arbetar
mycket med tillgänglighetsanpassningar vid de större evenemangen i kommunen.
Ett annat område i handlingsplanen för år 2018-2019 är att lyfta fram, synliggöra och
marknadsföra de befintliga mötesplatserna samt att införa en kommunikationstjänst på
förvaltningen. Enligt kultur- och fritidschefen arbetar de mycket med att fundera på vilka
kanaler som är bäst för att kommunicera ut information. I dagsläget har kultur- och fritidsförvaltningen ingen som arbetar med kommunikation utan beställer tjänster från en
central kommunikatör. Förvaltningen upplever detta som omständligt och det leder ofta
till att förvaltningen gör det själva. Det lyfts även fram att nämnden under fyra år har önskat en kommunikatör vilket de inte fått igenom av budgetberedningen. Idag sker det
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mesta av kommunikationen till medborgarna kring kultur- och fritidsaktiviteter på
svenska via kommunens hemsida och sociala medier. En gång i månaden annonserar kultur- och fritidsförvaltningen i lokaltidningen där de informerar om kultur- och fritidsaktiviteter. I övrigt sker inga annonseringar i tidningar.

3.3.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden arbetat aktivt med att bryta ner kommunens
styrande visioner och planer till ett nämndspecifikt program med tillhörande handlingsplan. Vi ser detta som positivt men konstaterar samtidigt att nämnden behöver integrera
uppföljningen av programmet och handlingsplanen med årsbokslutet. Detta för att effektivisera uppföljningsprocessen och ha ytterligare underlag till bedömningen av nämndens
mål vid årsbokslutet.
För att nå målen avseende tillgänglighet i nämndens program och handlingsplan bedömer
vi att nämnden behöver se över möjligheterna för att säkerställa att föreningar och evenemangsarrangörer som mottagit bidrag faktiskt beaktar tillgänglighet och mångfald. Vi
bedömer vidare att nämnden behöver säkerställa att handboken för tillgänglighetsanpassning vid evenemang färdigställs.
Vi har i granskningen noterat att det finns en medvetenhet hos kultur- och fritidsnämnden om de svårigheter som finns gällande att kommunicera ut information kring kulturoch fritidsaktiviteter. Det finns mål i handlingsplanen för år 2018-2019 kring att lyfta
fram, synliggöra och marknadsföra de befintliga mötesplatserna samt att införa en kommunikationstjänst på förvaltningen.
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3.4.

Kultur- och fritidsnämnden säkerställer att kultur- och fritidsaktiviteterna i kommunen är tillgängliga för alla

3.4.1.

Iakttagelser

Den 30 oktober år 2014 antogs den politiska plattformen Vision Hörby 2020. Ett av målen som berör kultur- och fritidsnämnden är att kultur och fritidsaktiviteter ska erbjudas
alla.
För att synliggöra och marknadsföra de kultur- och fritidsaktiviteter som finns för barn
och unga i kommunen använder sig kultur- och fritidsförvaltningen av den digitala plattformen Schoolsoft som skolorna i kommunen använder sig av. Samtliga elever och föräldrar har tillgång till plattformen. Dock hamnar informationen från förvaltningen inte bland
den prioriterade informationen utan man måste aktivt välja att ta fram informationen.
Det är skolan som är ansvariga för att informera om att informationen finns i plattformen.
Den information som publiceras på Schoolsoft är på svenska vilket gör det svårt för föräldrar och elever som inte är kan det svenska språket att ta del av informationen. Kulturoch fritidschefen är medveten om att det finns utmaningar kring integrationsfrågan när
det gäller att nå ut med kultur- och fritidsaktiviteter. Biblioteksverksamheten har kommit
länge i sitt arbete då det finns litteratur på andra språk. Det lyfts även fram att det är svårare att nå ut till tjejer i idrottslivet och det finns idag ingen handlingsplan för hur de ska
hantera detta. Det lyfts vidare fram att det bedöms som svårt att få ut information till alla
medborgare kring kultur- och fritidsaktiviteter. Ett exempel på detta är att informationen
i allt större utsträckning sker digitalt vilket innebär att de som inte har tillgång till de digitala kommunikationskanalerna missar information om aktuella kultur- och fritidsaktiviteter.
Kultur- och fritidschefen lyfter fram att det är svårt för kultur- och fritidsnämnden att
påverka tillgänglighetsanpassningar av fastigheterna där de bedriver verksamheter. Ett
exempel på detta är Hörby Museum vilket lyfts fram som en katastrof tillgänglighetsmässigt. Det saknas en tillgänglighetsanpassad entré och toalett samt hiss i byggnaden. Tillgänglighetsanpassningen av Hörby Museum ingår i kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för år 2018-2019. Kultur- och fritidschefen lyfter fram att tillgänglighetsanpassningen dragit ut på tiden då det varit en utredning om att flytta biblioteket och därmed
även flytta Hörby Museum. Detta har dock dragit ut på tiden vilket gör att verksamheten
fått bedrivas i de befintliga lokalerna. Kultur- och fritidsförvaltningen har nu kommit
överens med samhällsbyggnadsförvaltningen om att tillgänglighetsanpassa entrén till
Hörby Museum år 2019.
Vidare lyfts det fram att de en stor del av verksamheterna är tillgänglighetsanpassade då
det är mycket nybyggnation men även där finns det avsteg. Exempel på detta är badhusets
hopptorn och ruschkanor. Grundtanken är dock att de ska försöka tillgänglighetsanpassa
verksamheterna i så hög utsträckning som möjligt.
För att veta om något är tillgänglighetsanpassat eller inte lyfts information från bland annat medborgare och handikapprådet fram som värdefullt. Kultur- och fritidsförvaltningen
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blir inbjudna till handikapprådet där de har möjlighet att ställa frågor samt få information
om utmaningar i kommunen kring tillgänglighet.
Kultur- och fritidsförvaltningarna i Hörby kommun, Eslöv kommun och Höörs kommun
samverkar avseende kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga inom habilitering.
Kultur- och fritidscheferna har sex möten om året där de träffas och diskuterar kulturoch fritidsaktiviteter tillgängliga för habiliteringsverksamheten. Kultur- och fritidschefen
lyfter fram att de har haft problem med att få barnen att närvara på aktiviteterna och att
det varit lågt intresse för vissa aktiviteter exempelvis sommarläger för barn med särskilda
behov. Kultur- och fritidschefen upplever att det finns ett gap mellan de aktiviteter som
erbjuds och vad barnen och deras föräldrar önskar. De kommer framöver att vända sig till
föräldrar och barn för att höra vilka aktiviteter de önskar.

3.4.2.

Bedömning

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Vi konstaterar att nämnden kommunicerar ut aktuella kultur- och fritidsaktiviteter i olika
former men att det kvarstår utmaningar med att nå ut till kommunens alla medborgare.
Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden ytterligare behövas säkerställa att alla medborgare får information om vilka kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds inom kommunen. Vi konstaterar vidare att det i vissa fall, exempelvis Hörby Museum saknas något så
basalt som en tillgänglighetsanpassad entré. Detta är dock något som kultur- och fritidsnämnden inte själva råder över utan tillgänglighetsanpassning av fastigheter genomförs
av tekniska nämnden. Vi bedömer att det är av vikt att kultur- och fritidsnämnden fortsätter att ha en dialog med tekniska nämnden kring dessa frågor.
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4.

Bedömningar

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas tillgänglighetsarbete är tillräckligt samt om kultur- och fritidsnämnden bedriver
en ändamålsenlig verksamhet.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsens uppsikt över
nämndernas tillgänglighetsarbete delvis är tillräcklig samt att kultur- och fritidsnämnden
delvis bedriver en ändamålsenlig verksamhet. Bedömningen grundar sig på utfallet av
nedan kontrollmål.
Bedömningen grundar sig på utfallet av nedan kontrollmål.

4.1.

Bedömning mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Tillgänglighetsarbetet i kommunen planeras, genomförs och följs
upp.

Delvis uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att uppnå målen i den politiska plattformen.

Delvis uppfyllt
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Det finns ett handikappolitiskt program för
Hörby kommun vilket vi bedömer som inaktuellt då nya lagar och föreskrifter har tillkommit
sedan programmet togs fram. Programmet har
inte heller varit föremål för revidering sedan
antagandet år 2002. Vidare konstaterar vi att
det inte skett någon uppföljning av kommunens tillgänglighetsarbete sedan år 2002. Vi
ser det som positivt och nödvändigt att det nu
pågår ett arbete med att ta fram en ny tillgänglighetsplan. Vi vill lyfta vikten av att tillgänglighetsplanen efter färdigställandet implementeras i organisationen. Det är först när organisationen har kännedom om tillgänglighetsplanen och kunskap om dess innehåll som kommunens tillgänglighetsarbete kan få nå full
effekt.

Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden
arbetat aktivt med att bryta ner kommunens
styrande visioner och planer till ett nämndspecifikt program med tillhörande handlingsplan.
Vi ser detta som positivt men konstaterar samtidigt att nämnden behöver integrera uppföljningen av programmet och handlingsplanen
med årsbokslutet. Detta för att effektivisera
uppföljningsprocessen och ha ytterligare un12 av 14
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derlag till bedömningen av nämndens mål vid
årsbokslutet.
För att nå målen avseende tillgänglighet i
nämndens program och handlingsplan bedömer vi att nämnden behöver se över möjligheterna för att säkerställa att föreningar och evenemangsarrangörer som mottagit bidrag faktiskt beaktar tillgänglighet och mångfald. Vi
bedömer vidare att nämnden behöver säkerställa att handboken för tillgänglighetsanpassning vid evenemang färdigställs.
Vi har i granskningen noterat att det finns en
medvetenhet hos kultur- och fritidsnämnden
om de svårigheter som finns gällande att
kommunicera ut information kring kultur- och
fritidsaktiviteter. Det finns mål i handlingsplanen för år 2018-2019 kring att lyfta fram, synliggöra och marknadsföra de befintliga mötesplatserna samt att införa en kommunikationstjänst på förvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden säkerställer att kultur- och fritidsaktiviteterna i kommunen är tillgängliga för alla.
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Delvis uppfyllt
Vi konstaterar att nämnden kommunicerar ut
aktuella kultur- och fritidsaktiviteter i olika
former men att det kvarstår utmaningar med
att nå ut till kommunens alla medborgare. Vi
bedömer att kultur- och fritidsnämnden ytterligare behövas säkerställa att alla medborgare
får information om vilka kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds inom kommunen. Vi konstaterar vidare att det i vissa fall, exempelvis
Hörby Museum saknas något så basalt som en
tillgänglighetsanpassad entré. Detta är dock
något som kultur- och fritidsnämnden inte
själva råder över utan tillgänglighetsanpassning av fastigheter genomförs av tekniska
nämnden. Vi bedömer att det är av vikt att kultur- och fritidsnämnden fortsätter att ha en
dialog med tekniska nämnden kring dessa frågor.
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4.2.

Rekommendationer

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att
-

säkerställa att tillgänglighetsplanen färdigställs och implementeras i organisationen.
säkerställa att det genomförs uppföljningar av kommunens tillgänglighetsarbete.

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att
-

integrera uppföljningen av kultur- och fritidspolitiskaprogrammet och handlingsplanen med årsbokslutet.
se över möjligheterna för att säkerställa att föreningen och evenemangsarrangörer
som mottagit bidrag faktiskt beaktar tillgänglighet och mångfald.
färdigställa handboken för tillgänglighetsanpassning vid evenemang.
säkerställa att information om aktuella kultur- och fritidsaktiviteter når alla medborgare i kommunen.
fortsätta dialogen med tekniska nämnden kring tillgänglighetsanpassningen av
fastigheter där det bedrivs kultur- och fritidsaktiviteter.
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Lena Salomon

Malin Jönsson

Uppdragsledare

Projektledare
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