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MISSIV 

Redovisning av tillgänglighetsarbete för Vård och omsorg 2021 

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 upp-

drag till styrelse, nämnder och kommunala bolag att arbeta fram egna handlings-

planer 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 

handikappolitisk samordning.  

 
FÖRSLAG TILL BESLUT 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna Redovisning av tillgänglighetsarbete för Vård och omsorg 2021, samt  
 

att överlämna den till Kommunstyrelsen. 

 

 

Ingrid Strandman 

Socialchef 

 

 

 

 

Bilagor: 

1 Tjänsteskrivelse    

2 Checklista för tillgängliga digitala möten   
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Redovisning av tillgänglighetsarbete för Vård och omsorg 2021 

BAKGRUND 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-23, § 66 att anta Policy för tillgänglighets-

arbete och Plan för tillgänglighetsarbete för Sala kommun. I beslutet finns ett upp-

drag till styrelse, nämnder och kommunala bolag att arbeta fram egna handlings-

planer 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 

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 

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/  

GENOMFÖRANDE 

Samhället har pga den rådande pandemin fått ställa om till digitala möten i en större 

omfattning än vad som tidigare förekommit. Det gäller även Vård och omsorgs 

verksamheter. 

Vård och omsorg har mot den bakgrunden vid den årliga uppföljningen valt ut 

digitala möten som område att genomlysa i tillgänglighetsronden för 2021. Alla 

verksamheter har sett över den digitala tillgängligheten utifrån checklista för 

digitala möten, se bifogat dokument.  

 

 

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/
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SAMMANSTÄLLNING AV BRISTER I TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 

Inom de olika verksamheterna på Vård och omsorg har följande brister 

uppmärksammats:  

 Verksamheter som saknar fast intertuppkoppling eller stark  

trådlöst nätverk 

FO 

Svagt trådlöst nätverk på Karpgatan 2 vån 3 

 

SÄBO 

Ekebygården Svagt nätverk  

Björkgården saknar fast uppkoppling i samlingssalen 

Bryggeriet svagt nätverk  

 

Hemtjänst, korttidsboende samt dagverksamhet  

Svagt nätverk i Törnrosdalen 

 

 Verksamheter som saknar Headset 

FO  

Karpgatan 1  Gb 1 st 

Freden 1 st 

Boendestöd 1 st 

Karpgatan 1 vån 2 1 st 

Karpgatan 2 vån 3 1 st 

Skräddargränd 1 st 

Styrars 1 st 

 

SÄBO 

Björkgården 4st 

Ekebygården 4st 

Bryggeriet 4st 

Johannesbergsgatan 2 8st 

Jakobsbergsgården 10st 
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 Verksamheter som saknar högtalare 

FO  

3 service bostäder 1st 

Karpgatan 1 Gb 1 st 

Centrum servicebostad 1 st 

Dalhem servicebostad 1 st 

Freden 1 st 

Karpgatan 1 vån 2 1 st 

Karpgatan 2 vån 3 1 st 

Skräddargränd 1 st 

Solgatan 1 st 

Styrars 1 st 

 

Bergmästaren 

Gröna rummet 1 st 

Gråa rummet 1 st 

Vita rummet 1st 

 

SÄBO 

Ekebygården 1st 

Björkgården 2st 

Jakobsbergsgården 2st 

Bryggeriet 1st 

Johannesbergsgatan 2 1st 

 

Hemtjänst, korttidsboende samt dagverksamhet  

Stadsträdgården 2 st 

Parklängan 1, 1 st 
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 Verksamheters som saknar webbkamera 

FO 

3 Servicebostäder 1 st 

Karpgatan 1 Gb 1st 

Dagligverksamhet 1 st 

 

Bergmästaren 

Gröna rummet 1 st 

Gråa rummet 1 st 

Vita rummet 1st 

 

Hemtjänst, korttidsboende samt dagverksamhet  

Stadsträdgården 2 st (Törnrosdalen, Grå rummet) 

Parklängan 1 

 

Övriga synpunkter 

 Verksamheter som saknar och efterfrågar teknisk support för digitala 

möten 

SÄBO 

Ekebygården 

Björkgården 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 

Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 

naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 

utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

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

väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 

tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 

barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 

missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 

utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 

kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 

barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 

ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 

rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-

nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 

jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 

 


