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NÖDINGE. En funktions-
hinderpolitisk plan har 
arbetats fram för Ale 
kommun.

Materialet ska pre-
senteras för kommun-
styrelsens arbetsut-
skott nu i mars.

– Om allt går som 
det ska antas planen 
av kommunfullmäktige 
i slutet av detta eller 
i början av nästa år, 
säger utvecklingsstra-
teg Joachim Wever.

Tjänstemän från kommu-
nens olika förvaltningar har 
tillsammans med tre repre-
sentanter från funktions-
hinderrörelsen ingått i den 
arbetsgrupp som samman-
ställt arbetsmaterialet i den 
funktionshinderpolitiska 
plan som ska presenteras 
för kommunledningen inom 
kort.

– Vi har haft en väldigt 
bra dialog under den period 
som arbetet pågått. Upp-
start skedde i oktober och 
arbetsgruppen har efter ett 
inledande inspirationsmöte 
träffats sex gånger, förklarar 
Wever.

Bakgrunden till planen 
bottnar i den nya konvention 
om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning 
som antogs av FN:s general-
församling i december 2006. 

Sveriges riksdag antog kon-
ventionen två år senare och 
i januari 2009 trädde den i 
kraft.

– En stat som har antagit 
konventionen ansvarar för 
att rättigheterna förverkli-
gas på alla nivåer i samhäl-
let, nationellt, i regioner och 
landsting och i alla kommu-
ner i landet. Landets lagar 
ska stämma överens med de 
krav som konventionen stäl-
ler, säger Wever.

På lika villkor
Det övergripande syftet med 
planen är att skapa förut-
sättningar för personer med 
funktionsnedsättning att på 
lika villkor som andra delta i 
samhällslivet.

– När vi pratar tillgäng-
lighet gäller det lika mycket 
bemötande som kultur- och 
friluftsliv för att nämna 
några exempel. Det hand-
lar om tillgänglighet sett 
ur ett materiellt, socialt 
och emotionellt perspektiv, 
säger funktionshinderenhe-
tens verksamhetschef i Ale 
kommun, Sirpa Niemi och 
tillägger:

– Funktionshinderfrågor 
ska beaktas i all kommunal 
planering och den verksam-
het som bedrivs. Den funk-
tionshinderpolitiska planen 
ska vara ett instrument för 
verksamhetsplanering inom 

En kommun tillgänglig för allaEn kommun tillgänglig för alla
– Funktionshinderpolitisk plan framtagenframtagen

Arbetsgruppen som tagit fram en funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun 2011-2014. Från vänster Gunilla Wallengren, 
DHR, Helena Arvidsson, tekniska och miljö- och byggförvaltningen, Sirpa Niemi, vård- och omsorgsförvaltningen, Monica 
Lindström, Reumatikerföreningen, Pia-Lotta Lagerlöf, DHR, och Joachim Wever, utvecklingsstrateg Ale kommun. Saknas på 
bilden görs Margareta Nilson, utbildnings- och kulturförvaltningen, samt Ulla Henke, barn- och ungdomsförvaltningen.

En frontalkrock inträffade i en kurva i Starrkärr vid 16-
tiden på tisdagen. Halt väglag lär ha orsakat kollisionen. 
Räddningstjänsten var snabbt på plats. Två personer fick 
föras till sjukhus med ambulans.

Frontalkrock i Starrkärr
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Strax före klockan åtta på torsdagsmorgonen kolliderade 
en personbil med en lastbil på Göteborgsvägen i Älväng-
en. Den kvinnliga bilisten fick köras till vårdcentralen i 
Älvängen med ömmande nacke.

Krock i centrala Älvängen
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alla nämnder.
Gunilla Wallengren, 

ordförande i Ale DHR, är en 
av deltagarna i arbetsgrup-
pen. Hon hoppas att planen 
ska bidra till en ökad kompe-
tens hos såväl politiker som 
tjänstemän.

– Det gäller att få upp 
förståelsen och samtidigt 
öka kompetens, inte bara i 
kommunen utan i samhället 
generellt. Lagar gäller även 

privata fastighetsägare och 
det är långt ifrån alla som är 
medvetna om sina skyldig-
heter, säger Gunilla Wallen-
gren.

– Planen vi har tagit fram 
ska bli ett levande doku-
ment som förhoppningsvis 
integreras i den strategiska 
planen, säger Gunilla.

Exempel på en fastighet 
som har tillgänglighetsan-
passats är Skepplanda sim-

hall. En annan publik lokal 
som genomgått en föränd-
ring är Ale gymnasium där 
entrén numera är försedda 
med automatiska dörrar.

– Det är alltid mer kost-
nadseffektivt att göra rätt 
från början och det är vad 
vi strävar efter i framtiden, 
säger Sirpa Niemi.

– Tillgänglighet är dock 
mycket mer än bara lokaler 
och dylikt. Ta exempelvis all 

information som kommunen 
ger. En skrivelse som ges ut 
ska också gå att få som punkt-
skrift eller i lättläst form om 
någon skulle vara i behov av 
det. Ale kommuns hemsida 
är också en angelägen fråga, 
att den är strukturerad på rätt 
sätt, avslutar Gunilla Wal-
lengren.
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"Jag vill inte leva detta livet"
– Stark film inleder ny droginformation

Under hösten har en lokal 
kartläggning av drogsitua-
tionen bland unga i Ale ge-
nomförts.

– Vi har fått en tydliga-
re bild av hur det ser ut och 
vilka vi ska oroa oss för. Vår 
bedömning är att det finns 
starka skäl att intensifiera in-
formationen till föräldrar och 
äldre ungdomar, säger Bir-
gitta Augustsson, samord-
nare för SSPF.

Det sker med dokumentär-
filmen "Jag vill inte leva detta 
livet" som illustrerar missbru-
ket av den förödande drogen 
GHB. Onsdag 10 mars bjuds 
alla föräldrar in till Ale gym-
nasium för att se och diskute-
ra filmens budskap.

– Vi kommer också att ge en 
aktuell rapport om hur drog-
situationen ser ut i Ale, vad vi 
gör för att motverka och hur 
vi jobbar förebyggande, säger 
Thomas Berggren, projekt-
ledare för Vakna.

Ingen hymlar med att drog-
missbruket oroar, men sam-
tidigt understryks att sam-
arbetet mellan skola, social-
tjänst, fritid och polis (SSPF) 
är framgångsrikt.

– Vi kan agera mer reso-

lut och polisens medverkan 
gör att vi når snabbare re-
sultat. Just nu är det amfeta-
min och hasch som cirkulerar, 
säger Birgitta Augustsson och 
Thomas Berggren fyller i:

– Ale är inte unikt, utan ett 
ökat drogmissbruk ser vi i de 
flesta av landets kommuner. 
Det är en konsekvens av ett 
tuffare klimat i samhället, där 
droger ökar i antal och dess-
utom blir mer lättillgängliga 
genom bland annat internet.

Det är en punktinsats som 
nu äger rum bland både elever 
och föräldrar.

– Vi löser inte det här själva, 
utan alla måste hjälpas åt. Det 
är viktigt att inte överdriva, 
men vi måste också våga se 
problemen. Vi vill stötta för-
äldrarna som är nyckelperso-
ner för att kunna vända den 
här negativa trenden, menar 
Thomas Berggren.

Det förebyggande arbe-
tet fortsätter inom ramen för 
Vakna.

– Det finns en stor mängd 
positiva verksamheter och 
goda krafter som sysselsät-
ter majoriteten av alla ung-
domar. Det är fortfarande 
en förhållande liten grupp 

vi oroar oss för, men vi vill 
ogärna se att de blir fler, säger 
Thomas Berggren.

Det blir en rejäl kraftsam-
ling i Ale gymnasium nästa 
onsdag – en bra möjlighet att 
få svar på frågor runt ungdo-
mars situation i Ale.

– Vi ska vara rädda för det 

som sker, men vi får inte bli 
skrämda för att agera. Vi upp-
manar verkligen alla föräldrar 
att ta vara på den här kvällen, 
avslutar Birgitta Augustsson.

ALE. Det finns en stark oro för ett ökat drogmiss-
bruk bland unga i Ale.

Den uppmärksammade dokumentärfilmen "Jag 
vill inte leva detta livet" inleder en ny informa-
tionskampanj.

Siktet är inställt på föräldrar, gymnasieelever i 
årskurs ett och grundskolans avgångselever.

FÖRÄLDRAR OCH ANDRA INTRESSERADE VUXNA INBJUDS TILL
EN LIVSVIKTIG DROGINFORMATION. VI VISAR DOKUMENTÄRFILMEN 

JAG VILL INTE 
LEVA DETTA 
LIVET. EN FILM OM DROGEN GHB

ONSDAG 10 MARS KL 18.30
TEATERN, ALEGYMNASIUM, FRI ENTRÉ

• REGISSÖREN RENZO ANERÖD GER SIN BILD AV GHB
•  PERSONAL FRÅN SOCIALTJÄNSTEN, POLIS, ALE FRITID, 

ALE GYMNASIUM, SSPF OCH VAKNA FINNS PÅ PLATS FÖR ATT 
DISKUTERA HUR DROGSITUATIONEN ÄR I ALE.

• EFTERÅT SAMTALAR VI ÖVER EN KOPP KAFFE

Arrangör: Vakna tillsammans mot droger i samarbete med SSPF 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Annons i veckans Alekuriren.


