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Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens 
service (rapport 2018:7) 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning för att bedöma om 

styrelser och nämnder har en tillräcklig styrning och uppföljning 

som säkerställer tillgängligheten i skollokaler samt till samhällsin-

formation i enlighet med gällande lagstiftning och stadens styrdoku-

ment. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, utbildnings-

nämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), stadsbyggnads-

nämnden samt stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby och Häger-

sten-Liljeholmen. 

Bedömning 

 Granskningen visar att styrelser och nämnder behöver utveckla 

sin styrning och uppföljning för att säkerställa tillgängligheten i 

skollokaler och till samhällsinformation. 

 Utbildningsnämnden har kartlagt verksamheten och tagit fram 

åtgärder för att säkerställa tillgängligheten i skollokaler. Dock har 

arbetet tagit lång tid, 27 procent av grundskolorna har åtgärdats 

sedan kommunfullmäktiges beslut 2004.  

 Staden behöver utveckla ett mer strukturerat arbetssätt, utreda 

och utvärdera samt fastställa ambitionsnivån för sitt arbete med 

att tillgängliggöra samhällsinformation för målgruppen. 

Rekommendationer 

 Kommunstyrelsen bör utveckla styrning och samordning av 

stadens arbete med att tillgängliggöra samhällsinformation för 

alla. 

 SISAB, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt 

stadsdelsnämnderna i Hägersten-Liljeholmen och Hässelby-

Vällingby bör utveckla processer när det gäller att utreda, 

kartlägga och ta fram åtgärder avseende tillgänglig samhälls-

information. 

 Utbildningsnämnden, i samverkan med SISAB, bör påskynda och 

säkerställa arbetet med tillgänglighetsanpassningar inom grund-

skolan 
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 Utbildningsnämnden bör säkerställa att stadens skolor 

systematiskt redovisar information om sin tillgänglighet i 

skollokaler på stadens webbplats. 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2018-10-16 att överlämna 

rapporten till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, stads-

byggnadsnämnden och stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen 

och Hässelby-Vällingby för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 

revisorsgrupp 1 senast den 25 januari 2019. 

 

Frågor om rapporten besvaras av: 

Förtroendevald revisor Gun Risberg, 070-757 76 85 

Förtroendevald revisor Fredrik Jöngren, 070-355 01 99 

Förtroendevald revisor Håkan Apelkrona, 070-994 440 80 

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465 

 

 


