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 MISSIV 

Redovisning av tillgänglighetsarbetet inom Vård och omsorg 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
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 fast-

ställda checklistor som hämtats från myndigheten för handikappolitisk samordning.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna Redovisning av tillgänglighetsarbetet för Vård och omsorg 2020, samt 

att översända den till Kommunstyrelsen för vidare hantering.  

 

Ingrid Strandman  

Socialchef 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

Redovisning av tillgänglighetsarbetet inom Vård och omsorg 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-23, § 66 att anta Policy för tillgänglighetsar- 

bete 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 fast-
ställda checklistor som hämtats från myndigheten för handikappolitisk samordning.  

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 funktions-

nedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighets-

åtgärder 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 till-

gänglighetsåtgärder kan komma att göra sig skyldig till diskriminering. Underlåten- 

het 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/ 

 

Sammanställning av behov av tillgänglighetsanpassning i byggnader och lokaler 
Vid den årliga uppföljningen har tillgänglighet i byggnader och lokaler valts ut som 

område att genomlysa i tillgänglighetsronden för 2020 . Inom de olika verksamheterna på 

Vård och omsorg har följande brister uppmärksammats. På vissa delar i checklistan är det 

inte aktuellt i dagsläget med anpassning men uppstår behovet bör det ske omgående. 
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Saknas skyltad parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25m 

Daglig verksamhet, Silverhuset (ej aktuellt) 

Solgatan Gruppbostad 

Daglig verksamhet Bara Vara  

Daglig verksamhet Columbus 

Daglig verksamhet Silverjycken 

Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet) 

Daglig verksamhet Brunnsgatan 

Daglig verksamhet Bikupan 

Skräddargrändskortidsboende 

Dalhem servicebostad 

Boendestöd Kungsgatan 29 

Centrums servicebostad Hyttgatan 5  

Boende socialpsykiatri Kungsgatan 29  

Gnistan Kungsgatan 1 

Ekebygården 

Bryggeriet 

Aguéligatan 13 C, Familjeteamet 

 

Saknas angöringsplats inom 25 m ifrån entrén för färdtjänst och taxi 

Daglig verksamhet Brunnsgatan 

Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet) 
Dalhem servicebostad 

Stadsträdgården 

 

Automatisk entré dörröppnare saknas 

Dalhem servicebostad 

Daglig verksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet) 

Daglig verksamhet, Silverhuset 

Daglig verksamhet Brunnsgatan 

Daglig verksamhet Bikupan 

Skräddargrändskortidsboende 

Bemanningsenheten 

Bergmästaren – finns men behöver flyttas bort en bit från entrédörren 

Aguéligatan 13 C, Familjeteamet 

 

Entrén i marknivå med trapp där ramp/ hiss saknas 

Karpgatan 2 vån 3 

Aguéligatan 13 C, Familjeteamet 

 

Toalett för personer med elrullstol saknas 

Solgatans gruppbostad 

Dalhemsservicebostad 

Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet)  

Styrars gruppboende 

Skräddargränds korttidsboende 
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Forts Toalett för personer med elrullstol saknas 

Karpgatan 2 vån 1 

Karpgatan 2 vån 3 

Tre servicebostäder (Jakobsbergsgatan, Karpgatan & Johannesbergsgatan) 

Gnistan Kungsgatan 1 

Centrums servicebostad Hyttgatan 5  

Bryggeriet 

 

Saknas hörselslinga i lokalen 

Dagligverksamhet, Bara Vara 

Bergmästaren  

Dagligverksamhet Viljan?? 

Daglig verksamhet Brunnsgatan 

Dalhem servicebostad 

Daglig verksamhet Bikupan 

Karpgatan 2 vån 3  

Styrars gruppbostad  

Solgatans gruppbostad 

Josefsdalsvägen 12 gruppbostad  

Dagligverksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet )  

Skräddargrändskortidsboende 

Daglig verksamhet, Silverjycken 

Daglig verksamhet Silverhuset  

Arbetsanpassare Johannesbergsgatan 11 C 

Karpgatan 1 gruppbostad 

Jakobsbergsgatan 30 B 

Gnistan Kungsgatan 1 

Boendestöd Kungsgatan 29 

Boende socialpsykiatri  Kungsgatan 29  

Centrums servicebostad Fredsgatan 23 

Centrums servicebostad Hyttgatan 5  

Karpgatan 2 vån 1 

Björkgården 

Parklängan 1-2-3 

Mötesplatsen 
Ålängan 

Ekebygården 

Bryggeriet 

Stadsträdgården 

Bemanningsenheten 

Stadsträdgården 

 

Behov av att byta ut allergiframkallande växter och rengöringsmedel 

Daglig verksamhet, Silverhuset 

Daglig verksamhet, Columbus  

Dagligverksamhet Viljan?? 
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Forts Behov av att byta ut allergiframkallande växter och rengöringsmedel  

Solgatan gruppbostad  

Karpgatan 2 vån 3 

Försämrad framkomlighet p g a av trösklar 

Karpgatan 2 vån 3 

Daglig verksamhet Viljan 

Dagligverksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet) 

Dagligverksamhet Silverhuset 

Daglig verksamhet Bikupan 
Karpgatan 1 gruppbostad 

Dalhem servicebostad 

 

Kontrasterade dörrar eller dörrkarmar saknas 

Skräddargrändskortidsboende  

Daglig verksamhet Viljan 

Daglig verksamhet Columbus 

Daglig verksamhet Bikupan 

Solgatan gruppbostad 

Dalhem servicebostad 

Josefsdalsvägen 12 gruppbostad  

Dagligverksamhet, Bara Vara 

Daglig verksamhet Silverhuset 

 Daglig verksamhet Brunnsgatan 

Karpgatan 2 vån 3  

Gnistan Kungsgatan 1 

Arbetsanpassare Johannesbergsgatan 11 C 

Tre servicebostäder (Jakobsbergsgatan, Karpgatan & Johannesbergsgatan) 

Jakobsbergsgatan 30 B 

Ålängan 

Aguéligatan 13 C, Familjeteamet 

Ekebygården 

Bryggeriet 

Bemanningsenheten 

 

Kontrasterade trappor saknas 

Karpgatan 2 vån 3 

Boendestöd Kungsgatan 29 

Daglig verksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet )  

Daglig verksamhet Columbus 

Karpgatan 1 gruppbostad 

Dalhem servicebostad 

Josefsdalsvägen 12 gruppbostad  

Boendestöd Kungsgatan 29 

Gnistan Kungsgatan 1 

Parklängan 1-2-3 

Ålängan 
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Forts Kontrasterade trappor saknas 

Ekebygården  

Bryggeriet  

Bemanningsenheten  

Stadsträdgården  

Aguéligatan 13 C, Familjeteamet 

Taltjänst i hissen saknas 

Daglig verksamhet, Viljan (ej aktuellt) ??  

Karpgatan 2 vån 3  

Styrars gruppboende 

Centrums servicebostad  Fredsgatan 23  

Centrums servicebostad  Hyttgatan 5  

Boende socialpsykiatri Kungsgatan 29  

Björkgården 

Parklängan 2-3 

Ålängan 

Ekebygården 

Bryggeriet 

Bemanningsenheten 

Bergmästaren 

 

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

Daglig verksamhet, Viljan (ej aktuellt)?? 

Karpgatan 2 vån 3 (ej aktuellt) 

Karpgatan 1 gruppbostad 

Centrums servicebostad (Fredsgatan 23  

Centrums servicebostad Hyttgatan 5  

Boende socialpsykiatri  Kungsgatan 29  

Björkgården 

Ålängan 

Ekebygården 

Johannesbergsgatan 2 

Stadsträdgården 

Solvändans dagverksamhet 

Bergmästaren 

 

Förflyttningar mellan reception, kapprum och toalett kan inte göras utan att 

passera trappsteg 

Daglig verksamhet Gruvan (integrerad i annan verksamhet) 

 

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

Arbetsanpassare Johanesbergsgatan 11 C 

Dalhem servicebostad 

Daglig verksamhet Viljan 
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Lättlästa och bra placerade Skyltar, symboler och texter saknas 

Styrars gruppboende 

Daglig verksamhet Silverhuset 

Daglig verksamhet Gruvan ( integrerad i annan verksamhet) 

Daglig verksamhet Bikupan 

Bemanningsenheten 

Stadsträdgården 

 
Kontrastering på stora fönster saknas 

Arbetsanpassare Johannesbergsgatan 11 C 

Josefsdalsvägen 12 gruppbostad 

Björkgården 

Ekebygården 

Johannesbergsgatan 2 

Solvändans dagverksamhet 

Stadsträdgården ( ej relevant) 
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CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

REDOVISNING AV TILLGÄNGLIGHETSARBETET INOM VÅRD OCH OMSORG 2020 
 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, 

nu eller i framtiden? 

JA  NEJ   

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt?  

 Skriv här... 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

REDOVISNING AV TILLGÄNGLIGHETSARBETET INOM VÅRD OCH OMSORG 2020 
 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Barn med funktionshinder, oberoende av fysiskt eller psykiskt handikapp, ska enligt 

Barnkonventionens artikel 23 ges samma möjlighet till ett fullvärdigt liv så att de kan 

aktivt deltaga i samhället. Med tillgängliga lokaler kommer beslutet att beröra barn och 

ungdomar, nu och i framtiden. 

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 

främsta rummet?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Genom att lokaler i Vård och omsorgs regi anpassas så att de 

blir tillgängliga och funktionella även för barn med 

funktionshinder.  

  

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Se svar ovan.   

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt 

ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social 

ställning? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Barn med funktionshinder har samma rätt som övriga barn 

att vara en del av samhället. För att ett rörelseförhindrat 

barn skall kunna besöka Vård och omsorgs lokaler behöver 

lokalerna anpassas och göras tillgängliga för dem 

  

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Tillgänglighetsronden har genomförts av chefer inom Vård 

och omsorg. 
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 Övrigt som bör tas hänsyn till   

 Skriv här...   
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Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar 

och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis 

främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i 
beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga 

mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. 

samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till 

skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 

resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa 

eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder 

övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 

beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, 

tro, ställning etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? 

(artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som 

ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper 

av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar 

bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var 

särskilt uppmärksam på följande: 
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allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar 

drabbade 

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, 

bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss 

situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på 

den lokala nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till 

ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 


