
 
Till: Mjölby kommun, kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Motion om rapportering av enkla hinder i publik miljö 

Det finns olika aspekter av hinder rörande antingen tillgänglighet eller användbarhet för människor 
med olika typer av funktionsnedsättningar, vilket gör att vardagen för dessa personer försämras. 
Dessa hinder ska olika aktörer som stat, kommun och näringsliv aktivt arbeta för att bygga bort. 
Sedan 1960-talet har plan- och bygglagstiftningen haft krav på tillgänglighet i publika miljöer och 
sedan 2001 finns hårda bestämmelser om att så kallade enkla hinder ska åtgärdas i publika lokaler 
och på allmänna platser. 
 
Även mer omfattande hinder bör och ska byggas bort eller åtgärdas på annat sätt för att skapa en 
inkluderande miljö i kommunen. Dessa aktiviteter kan dock behöva ta längre tid och kan kräva 
större resurser för genomförande. 
 
Generellt arbetar Mjölby kommun på ett bra sätt med dessa tillgänglighetsfrågor och 
kommunikationen externt är tillfredsställande, men det finns ändå saker att förbättra. 
 
Kommunen använder sig i dag av ett formulär på sin hemsida för att ta in olika typer av synpunkter 
och felanmälningar från medborgarna. Det är en bra funktion som utgör ett exempel på en 
medborgardialog värd namnet, vilket kommunen förtjänstfullt numera har valt att satsa både tid och 
ekonomiska resurser på. 
 
Formuläret saknar dock en viktig kategori av fel, nämligen en kategori som behandlar just hinder 
för personer med funktionsnedsättning. Det kan exempelvis handla om höga trösklar, tunga dörrar, 
avsaknad av kontrastmarkeringar på glasdörrar, dålig belysning eller dålig ljudmiljö, för att nämna 
några olika hinder som möter människor i deras vardag. 
 
I dag hänvisas dessa anmälningar till traditionella blanketter och direktkontakt med 
Byggnadsnämnden, vilket i sig utgör en onödigt hög tröskel i arbetet mot dessa enkla hinder. 
 
Med anledning av detta yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar: 
 

- att uppdra åt berörda tjänstemän att tillse att en ny kategori avseende hinder för personer 
med funktionsnedsättningar tillkommer i formuläret för synpunkter och felanmälningar. 
 

- att tillse att det finns tillräckliga resurser för att hantera mottagningen av dessa anmälningar. 
 

 
Mjölby den 19 mars 2017 
 
 
 
Tobias Josefsson 
Liberalerna 


