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Redovisning av tillgänglighetsarbete för Vård och omsorg 
2018. 
Bakgrund. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-23,§ 66 att anta Policy för 
tillgänglighets arbete och Plan för tillgänglighetsarbete för Sala kommun. I 
beslutet finns ett uppdrag till styrelse ,nämnder och kommunala bolag att 
arbeta fram egna handlingsplaner för hur tillgänglighetsarbete inom den 
egna verksamhetens skall gå till. På vård och omsorg består handlingsplanen 
av att årligen i september from 2015 göra en egenkontroll av tillgängligheten 
på hela verksamhetsområdet. Egenkontrollen genomförs utifrån fastställda 
checklistor som hämtats från myndigheten för handikapp politisk 
samordning. Se bifogad tillämpningsrutin. 

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning infördes som 
en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya 
diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015. ”Bristande 
tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas 
genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att 
den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 
funktionsnedsättning. Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att 
genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en 
person med funktionsnedsättning. Den som underlåter (låter bli) att 
genomföra, skäliga tillgänglighetsåtgärder kan komma att göra sig skyldig till 
diskriminering. Underlåtenhet kan både vara att den som är ansvarig för en 
verksamhet inte gör något alls eller att de åtgärder som denne genomfört 
inte är tillräckliga. Åtgärderna är tillräckliga om de leder till att en person 
med en funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person 
utan denna funktionsnedsättning  . Exempel på åtgärder som kan krävas kan 
vara att ta bort trösklar, att läsa upp menyn på en restaurang eller att erbjuda 
hjälpmedel som någon behöver för att kunna delta i skolan eller på jobbet ” 
(Diskrimineringsombudsmannen 2017)hämtad 2017-11-20 
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/ 
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SAMMANSTÄLLNING AV BEHOV AV TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING PÅ 
OMRÅDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2018 

Funktionsnedsättningsområdet har vid den årliga egenkontrollen 2018 följt upp 
tillgänglighet i byggnader och lokaler och hittat brister i följande områden. På vissa 
delar i checklistan är det inte aktuellt i dagsläget med anpassning men 
uppstår behovet bör det ske omgående. 

 

Saknas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25m. 

Dalhemsservice boende (ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Hunddagis (ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Silverkoppen   

Daglig verksamhet, Silverhuset (ej aktuellt) 

Fredsgatans servicebostad 

Solgatan Gruppbostad 

Hyttgatans servicebostad 

Daglig verksamhet Bara Vara  

Daglig verksamhet Brunnsgatan  

Daglig verksamhet Torpet 

Skräddargrändskortidsboende 

Saknas angöringsplats inom 25 m ifrån entrén för färdtjänst och taxi 

Daglig verksamhet Brunnsgatan  

Automatisk entré dörröppnare saknas. 

Dalhemsservicebostad 

Daglig verksamhet SORF ( integrerad i annan verksamhet ) 

Daglig verksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet) 

Daglig verksamhet, Silverhuset 

Daglig verksamhet, Torpet  

Skräddargrändskortidsboende 

 

Entrén i marknivå med trapp där ramp/ hiss  saknas 

Daglig verksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet, ej aktuellt ) 

 

Toalett för personer med elrullstol saknas. 

Solgatans gruppbostad (ej aktuellt) 
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Dalhemsservicebostad (ej aktuellt) 

Johannesbergsservicebostad. ( ej aktuellt) 

Daglig verksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet )  

Fredsgatans servicebostad ( ej aktuell) 

Hyttgatans servicebostad(ej aktuellt) 

Daglig verksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet )  

Daglig verksamhet, Silverhuset (ej aktuellt) 

Daglig verksamhet Brunnsgatan (ej aktuellt) 

Styrars gruppboende 

Skräddargrändskortidsboende 

Karpgatan 2 vån 1 

 

Saknas hörselslinga i lokalen 

Dagligverksamhet, Bara Vara  

Dagligverksamhet Viljan 

Dalhemservicebostad 

Daglig verksamhet, Columbus 

Karpgatan 2 vån 3  

Styrars gruppbostad  

Karpgatan 1 gruppbostad 

Solgatans gruppbostad 

Johannesbergsservicebostad  

Karpgatan 2 servicebostad  

Hyttgatans servicebostad 

Josefsdalsvägen 12 gruppbostad ( saknas i mötesrum) 

Dagligverksamhet Willys ( integrerad i annan verksamhet )  

Skräddargrändskortidsboende 

Daglig verksamhet, Silverkoppen  

Daglig verksamhet, Hunddagis  

 Daglig verksamhet Brunnsgatan  

Daglig verksamhet Silverhuset  

Karpgatan 2 vån 1 
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Daglig verksamhet SORF ( integrerad i annan verksamhet ) 

Daglig verksamhet Torpet 

 

Behov av att byta ut allergiframkallande växter och rengöringsmedel. 

 Daglig verksamhet, Silverhuset 

Daglig verksamhet, Columbus  

Daglig verksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet )  

Hyttgatans servicebostad   

Dagligverksamhet Willys ( integrerad i annan verksamhet )  

Daglig verksamhet SORF ( integrerad i annan verksamhet ) 

Dagligverksamhet Viljan 

 

Försämrad framkomlighet pga. av trösklar. 

Daglig verksamhet, Torpet 

Karpgatan 2 vån 3 

Karpgatan 2 servicebostad 

Josefsdalsvägen 12 gruppbostad  

Dagligverksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet) 

 

Kontrasterade dörrar eller dörrkarmar saknas 

Skräddargrändskortidsboende  

Daglig verksamhet, Hunddagis  

Daglig verksamhet Torpet 

Daglig verksamhet Columbus 

Daglig verksamhet Brunnsgatan  

Daglig verksamhet Brunnsgatan  

Dalhemsservicebostad 

Dagligverksamhet, Bara Vara 

Daglig verksamhet, Torpet  

Daglig verksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet )  

Karpgatan 2 vån 3  

Daglig verksamhet Bara Vara 
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Styrars gruppbostad 

Karpgatan 1 gruppbostad 

Solgatans gruppbostad 

 Daglig verksamhet, Silverkoppen  

Fredsgatans servicebostad 

 

Kontrasterade trappor saknas 

Hyttgatanservicebostad 

Karpgatan 2 vån 3 

 Karpgatan 2 servicebostad  

Daglig verksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet )  

Hyttgatans servicebostad 

 

Taltjänst i hissen saknas 

Hyttgatan servicebostad (ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Viljan (ej aktuellt) 

Karpgatan 2 vån 3 

 Karpgatan 2 servicebostad 

Fredsgatans servicebostad 

Styrars gruppboende 

 

Taktil markering, punkskrift eller relief knappar i trapphus/hiss 
saknas 

Daglig verksamhet, Viljan (ej aktuellt) 

Hyttgatanservicebostad (ej aktuellt) 

Karpgatan 2 vån 3 ( ej aktuellt) 

Fredsgatans servicebostad  

Daglig verksamhet Bara Vara 

 Karpgatan 2 servicebostad 

 

Förflyttningar kan inte göras i alla rum av de som deltar i verksamheten 

Daglig verksamhet Brunnsgatan  

Daglig verksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet )  
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Lättlästa  och bra placerade Skyltar , symboler och texter saknas 

Johannesbergsservicebostad 

Fredsgatans servicebostad  

Daglig verksamhet Silverkoppen  

Daglig verksamhet Torpet 

Daglig verksamhet SORF ( integrerad i annan verksamhet ) 

Styrars gruppboende 

 

Kontrastering på stora fönster saknas 

Johannesberg servicebostad 

Hyttgatan servicebostad ( Ej aktuellt ) 

Josefsdalsvägen 12 gruppbostad 

 Daglig verksamhet Bara Vara  

Daglig verksamhet, Hunddagis (ej aktuellt) 

 

 

SAMMANSTÄLLNING AV BEHOV AV TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING PÅ 
OMRÅDE SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE 2018 

 

Saknas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25m 

Ekebygården 

Stora glasytor som kan missas för öppningar är inte tydligt markerade 

Johannesbergsgatan 2 

Taktil markering, punkskrift eller relief knappar i trapphus/hiss 
saknas 

Björkgården 

Taltjänst i hiss saknas 

Ekebygården 

Kontrasterande dörrar och dörrkarmar saknas 

Björkgården 

Ekebygården 

Kontrastmarkerade trappor saknas 
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Finns men skulle behöva fräschas upp på Ekebygården. 

Skyltar och symboler är inte utformade så att de är lätta att läsa och placerade 

så att de är lätta att upptäcka 

Björkgården . Skyltar behöver förbättras kommer att göras i början på nästa år. 

Teleslinga saknas 

Björkgården 

Ekebygården 

Övrigt 

Klädhängare på låg höjd vid RWC entré och kapprum till konferensen saknas på 

Johannesbergsgatan 2. 

Saknas i entrén på 

Ekebygården  

 

Tillgängliga möten och konferenser 

Björkgården: Saknas lättlästa skyltar, teleslinga och punktbelysning saknas. Pälsdjur 

får vistas i lokalen 

Jakobsbergsgården: Teleslinga saknas i grupprum. Punktbelysning saknas för talare. 

 

Tillgänglig information 

Sala kommuns hemsida är otydlig och inte tillgänglig för alla. 

 

Sammanställning av behov av tillgänglighetsanpassning på 
verksamhetsområde Administrativt stöd 2018 

 

Bergmästaren. Administrativt stöd  

Finns ingen hörselteknisk utrustning i lokalen. 

Taktil markering ,punktskrift saknas på hissknappar i hissen vid entrén. 

Taltjänst saknas i hissen saknas som informerar om vilken våning man är på. 

Nuvarande placering av hissknapparna för långt ut vilket gör att det blir svårt för 

rullstolsburna får svårt att nå knapparna. 

Kontrastmarkerade dörrar och dörrkarmar saknas. 

Nuvarande placering av automatiskdörröppnare vid huvudentrén är olämpligt 

placerad. Skulle behöva placeras där ingen lutning finns 
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Bemanningsenheten 

Finns ingen reserverad parkeringsplats. 

Taktil markering ,punktskrift saknas på hissknappar i hissen vid entrén. 

Taltjänst saknas i hissen saknas som informerar om vilken våning man är på. 

Trösklar kan behövas bytas ut till lägre för att underlätta för rullstolsburna 

 

 

Sammanställning av behov av tillgänglighetsanpassning på område IFA 

Öppenvård 2018 

IFA Öppenvård har vid den årliga egenkontrollen 2018 följt upp tillgänglighet i 

byggnader och lokaler och hittat brister i följande områden. På vissa delar i 

checklistan är det inte aktuellt i dagsläget med anpassning men uppstår behovet bör 

det ske omgående. 

Saknas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25m. 

Familjebehandlarna, Augeliegatan 31C 

Ungdomsmottagningen, Norrbygatan 18 

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B 

Skolteamet, Kungsgatan 27 

Freden, Lingårdsvägen 3 

Boendestöd, Kungsgatan 29 

Stödteamet, Bråstagatan 4B 

Gnistan, Kungsgatan 11  

 

Automatisk entré dörröppnare saknas. 

Familjebehandlarna, Augeliegatan 31C 

Ungdomsmottagningen, Norrbygatan 18 

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B 

Skolteamet, Kungsgatan 27 

Boendestöd, Kungsgatan 29  

Stödteamet, Bråstagatan 4B 

Gnistan, Kungsgatan 11 

 

Entrén i marknivå, eller kompletterad med trapp där ramp/ hiss  saknas 

Familjebehandlarna, Augeliegatan 31C 
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Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B 

Skolteamet, Kungsgatan 27 

Boendestöd, Kungsgatan 29 

 

Toalett för personer med elrullstol saknas. 

Boendestöd, Kungsgatan 29 

Stödteamet, Bråstagatan 4B 

 

Saknas hörselslinga i lokalen 

Familjebehandlarna, Augeliegatan 31C 

Ungdomsmottagningen, Norrbygatan 18 

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B 

Skolteamet, Kungsgatan 27 

Freden, Lindgårdsvägen 3 

Boendestöd, Kungsgatan 29 

Stödteamet, Bråstagatan 4B 

Gnistan, Kungsgatan 11 

 

Behov av att byta ut allergiframkallande växter och rengöringsmedel. 

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B 

Stödteamet, Bråstagatan 4B 

 

Försämrad framkomlighet pga. av trösklar. 

Familjebehandlarna, Augeliegatan 31C 

Ungdomsmottagningen, Norrbygatan 18 

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B 

Skolteamet, Kungsgatan 27 

Boendestöd, Kungsgatan 29 

 

Kontrasterade trappor saknas 

Familjebehandlarna, Augeliegatan 31C 

Familjerådgivningen, Bråstagatan 4B 
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Skolteamet, Kungsgatan 27 

Boendestöd, Kungsgatan 29 

Gnistan, Kungsgatan 11 

 

Lättlästa  och bra placerade Skyltar , symboler och texter saknas 

Skolteamet, Kungsgatan 27 

Gnistan, Kungsgatan 11 

 

Taktil markering, punkskrift eller relief knappar i trapphus/hiss saknas 

Freden, Lingårdsvägen 3 

Gnistan, Kungsgatan 11 

 

Taltjänst i hissen saknas 

Freden, Lindgårdsvägen 3  

Gnistan, Kungsgatan 11 

 

Kontrasterade dörrar eller dörrkarmar saknas 

Boendestöd, Kungsgatan 29  

Stödteamet, Bråstagatan 4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Huset Kungsängsgymnasiet(AME, integration) 

Taktil markering ,punktskrift eller reliefknappar på hissknappar saknas. 
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Taltjänst i hiss, som informerar om vilken våning man befinner sig på saknas. 

Hörselteknisk utrustning saknas i lokalen. 

 

Bergmästaren.( Administration, BoU, vuxenenh, försörjningsstöd,EKB) 

Finns ingen hörselteknisk utrustning i lokalen. 

Finns ingen reserverad parkeringsplats. 

Trösklar in till de små sammanträdesrummen. 

Skyltningen i huset består av papperslappar (nedre botten). 

Finns ingen automatisk dörröppnare (nedre botten) . 

Finns ingen toalett anpassad för rullstolsburna (nedre botten). 

Taktil markering, punktskrift saknas på hissknappar i hissen vid entrén. 

Taltjänst saknas i hissen saknas som informerar om vilken våning man är på. 

Nuvarande placering av hissknapparna för långt ut vilket gör att det blir svårt för 

rullstolsburna får svårt att nå knapparna. 

Kontrastmarkerade dörrar och dörrkarmar saknas. 

 

C-Huset Kungsängsgymnasiet(AME, integration) 

Taktil markering ,punktskrift eller reliefknappar på hissknappar saknas. 

Taltjänst i hiss, som informerar om vilken våning man befinner sig på saknas. 

Hörselteknisk utrustning saknas i lokalen. 

Område Hemtjänst samt HSL 2018 

Områdets verksamhetslokaler på Stadsträdgården har fortsatt byggts om och 

renoverats under 2018. I december 2018 tillkommer en korridor på mellanplanet. 

Lokalerna har under arbetets gång besiktats ett flertal gånger. Ingen av 

verksamheterna på Stadsträdgården tar emot brukare till lokalerna. 

Stadsträdgården saknar i dagsläget: 

 Hörslinga 

 Finns ingen toalett fullständigt anpassad för rullstolsburna  

 Taktil markering, punktskrift på hissknappar 

Hemtjänstens lokaler på Åsgården är också föremål för utredning och fortsatt 

planering. Inga brukare tas emot i de lokalerna. 
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SAMMANSTÄLLNING AV BEHOV AV TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING, OMRÅDE 
INDIIVD, FAMILJ OCH ARBETE (IFA) MYNDIGHET 2018 

Verksamhetsområde IFA Myndighets samtliga enheter är lokaliserade på 

Bergmästaren. Vid den årliga egenkontrollen avseende tillgänglighet i byggnader 

och lokaler har brister påträffats i de områden som redovisas nedan. 

Det saknas: 

- Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25m. 

- Angöringsplats inom 25 m ifrån entrén för färdtjänst och taxi 

- Taktil markering, punktskrift eller reliefknappar på hissknappar.   

- Hörselslinga  

- Taltjänst i hissen 

- Kontrasterade trappor, utgång Brunnsgatan. 

 


