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PLAN 

Plan för tillgänglighetsarbetet 

En av fem som lever i Sala kommun har någon form av funktionsnedsättning. Tunga 

dörrar, trappor utan hiss eller ramp kan vara hinder även för personer med lättare 

rörelsehinder eller hjärtbesvär. Utomhus kan en hög kantsten ställa till det för 

någon som är synskadad eller rullstolsburen. Skyltar ska ha tydliga budskap och 

information av olika slag ska vara tillgänglig för de som har lässvårigheter eller inte 

kan läsa själv. De som lider av allergiska besvär ska inte utestängas från den 

offentliga miljön. 

NATIONELLA MÅL 

FN:s standardregler utgår från perspektivet att personer med funktionsnedsättning 

är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. 

Regeringen har i sin regeringsförklaring förklarat att personer med 

funktionsnedsättnings ska ha rätt att delta fullt ut i samhället. Alla hinder som 

begränsar deras rätt ska rivas. 

Ytterst är handikappolitiken en demokratifråga – samhället måste byggas med 

insikten om att alla människor är lika mycket värda, har samma grundläggande 

behov och ska behandlas med samma respekt, att mångfald berikar, att varje 

människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång för samhället. 

Det innebär konkret att alla ska ha lika rätt och lika möjligheter att bestämma över 

sina liv och få sina önskemål respekterade. Personer med funktionsnedsättning ska 

ha lika möjligheter att röra sig i samhället och i samma sammanhang som andra. Alla 

ska ha lika möjligheter att ta del av information och att göra sig hörda. Alla ska också 

ha lika möjligheter och skyldigheter att bidra till samhällets utveckling. 

De nationella målen är: 

- en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

- att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla 

åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet 

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionsnedsättning 

  Det handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på: 

- att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 

människor med funktionsnedsättning 

- att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med 

funktionsnedsättning 
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- att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar 

för självständighet och självbestämmande. 

SALA KOMMUNS ÅTAGANDEN FÖR ATT ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN 

Alla styrelser, nämnder och kommunala bolag ska ta fram en handlingsplan för 

tillgänglighetsarbetet som ska innehålla konkreta åtaganden inom egna 

förvaltningen/bolaget. Handlingsplanen beslutas av varje nämnd eller styrelse. 

Varje år ska styrelser, nämnder och kommunala bolag redovisa de åtgärder som 

genomförts för att öka tillgängligheten inom sin verksamhet. 

Åtagandena bygger liksom regeringsförklaringen på FN:s standardregler för 

delaktighet på lika villkor. 

Öka medvetenheten och kunskapen 

Sala kommun ska verka för att människor som har funktionsnedsättning av fysiska, 

psykiska eller andra skäl möter svårigheter i sin livsföring, får ökad möjlighet att 

delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Alla ska ha samma möjlighet 

till inflytande i beslutsprocessen som samhället erbjuder. Kommunen ska öka 

kunskapen och medvetenheten om funktionsnedsättning för att minimera 

funktionshinder inom kommunen.  

Tillgänglighet 

Den fysiska miljön, gator, parker, lekplatser, offentliga lokaler, kollektivtrafik, 

bostäder och anläggningar ska vara tillgängliga för alla oavsett olika 

funktionsnedsättning. Allmänna mötesplatser ska vara utformade så att de är 

tillgängliga för alla människor. Det innebär att även skyltning och information ska 

vara tydlig. 

Oavsett funktionsnedsättning ska alla kunna:  

- ta del av kommunens grundläggande information  

- kommunicera med kommunen  

- ta sig in i lokaler där kommunens service finns  

- delta i möten och i undervisning  

- ha möjlighet att använda toalett i kommunala lokaler 

 

Social trygghet 

Alla människor ska ha samma förutsättningar att leva i Sala kommun även om de 

har funktionshinder. Kommunala regler får inte diskriminera när det gäller sexuella 

relationer, äktenskap eller föräldraskap. Alla människor har rätt att utöva sin 

religion.  
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Stöd och service 

Sala kommun ska bidra till att personer med funktionsnedsättning kan bli mer 

oberoende i det dagliga livet och utöva sina rättigheter genom att verka för att 

utvecklingen av och tillgången till stöd och service blir bättre. 

Medicinsk vård och rehabilitering 

Medicinsk vård och behandling samt rehabilitering/habilitering i den kommunala 

ansvarsområdet ska finnas tillgänglig för personer med funktionsnedsättning så de 

kan behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga.  

Utbildning 

Förskolan och skolan ska vara tillgängliga för alla. Alla i verksamheten ska mötas 

med respekt för sin person och sitt arbete. Utbildningen bör vara integrerad med 

ordinarie utbildning, undantag måste dock kunna göras för de barn och ungdomar 

där specialskola bedöms som lämpligare alternativ. 

Arbete och sysselsättning 

Att kunna delta i arbetslivet och få sin försörjning genom eget arbete är viktigt för 

människors delaktighet och självbestämmande. Personer med funktionsnedsättning 

har svårare att få arbete än övriga befolkningen.  

Kommunen ska därför: 

- skapa förutsättningar för att alla ska kunna få egna inkomster av arbete 

- verka för att personer som genom funktionsnedsättning inte ges utrymme 

på den ordinarie arbetsmarknaden erbjuds meningsfull, daglig 

sysselsättning.  

- som arbetsgivare se till att arbetsmiljön anpassas för personer med 

funktionsnedsättning och att arbetsmiljön inte ger upphov till skador eller 

sjukdomar 

Kultur och fritid 

Som ägare till en stor del av allmänna platser samt fastigheter och lokaler dit 

allmänheten har tillträde beträffande kultur eller fritidsaktiviteter, ska kommunerna 

föregå med gott exempel avseende tillgängligheten. Kommunerna ska verka för att 

personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i det utbud av kultur- och 

fritidsaktiviteter som finns i kommunerna.  

 

GRUNDLÄGGANDE BEGREPP 

Generellt används tillgänglighet och användbarhet för att beskriva vad som krävs 

för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som 

andra. Båda begreppen behövs och används parallellt exempelvis i bygglagstift-

ningen. Dels handlar det om att kunna ta sig fram och att kunna nå en verksamhet. 

Dels om hur effektiv användningen är och möjligheterna att delta i verksamheten.  
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Tillgänglighet är ett begrepp som används i lagstiftning och standardisering för att 

beskriva en miljös, varas eller tjänsts egenskaper. Utgångspunkten är behov hos 

personer med funktionsnedsättning.  

Design för Alla har en bredare ansats med sikte på planering och utformning som 

fungerar för alla människor oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet och Design för 

Alla kompletterar varandra. 

Tillgänglig verksamhet används för att beskriva allt det som krävs för att 

möjliggöra delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 

Exempelvis kan okunskap, negativa attityder och fördomar både leda till att 

nödvändiga förbättringar av tillgängligheten inte genomförs och till brister i 

bemötande. Ett annat exempel är att brister i rutiner kan skapa strukturella hinder. 

Det gäller att tänka efter före.  

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga.  

Funktionshinder uppstår först när en person med funktionsnedsättning möter 

hinder i vardagsmiljön. Det handlar till exempel om brister i tillgänglighet, allmänna 

kommunikationsmedel och information.  

Nedsatt orienteringsförmåga är ett begrepp som ofta används i riktlinjerna och 

som också finns i bygglagstiftningen. Nedsatt orienteringsförmåga kan hänga 

samman med nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsatt kognitiv förmåga. 

 

 

 


