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Tillgänglighetsarbete inom vård och omsorg 

INLEDNING 
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 hand
lingsplaner för hur tillgänglighetsarbete inom den egna verksamheten skall gå till. 

Beredning 
Bilaga VON 2016/5/1. Redovisning. 
Bilaga VON 2016/5/2. Tillämpningsrutin. 

Verksamhetschef Anneli L Sundin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
filt godkänna redovisningen av tillgänglighetsarbete inom vård och omsorg enligt 
bilaga, 
.att fastställa förslag till ny Tillämpningsrutin Egenkontroll - Tillgänglighet enligt 
förslag i bilaga, samt 
fil! överlämna det till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av tillgänglighetsarbete inom vård och omsorg enligt 
bilaga, 

att fas tställa förslag till ny Tillämpningsrutin Egenkontroll - Tillgänglighet enligt 
förslag i bilaga, 

att överlämna det till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 

Utdragsbestyrka nde 
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Redovisning av tillgänglighetsarbete för Vård och omsorg 
2015. 
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. "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". 1 

1 (Diskrimineringsombudsmannen 2015)hämtad 2015-12-23 
http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/ 
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Vård och omsorg 

Sammanställning av behov av tillgänglighetsanpassning på 
område Funktionsnedsättning 2015. 
Funktionsnedsättningsområdet har vid den årliga egenkontrollen 2015 följt upp 
tillgänglighet i byggnader och lokaler och hittat brister i följande områden. På vissa 
delar i checklistan är det inte aktuellet i dagsläget med anpassning men 
uppstår behovet bör det ske omgående. 

Saknas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga Inom 25m. 

]ohannesbergsservicebostad [ej aktuellt) 

Skräddargrändskortidsboende 

Dalhemsservice boende (ej aktuellt) 

Dagligverksamhet Gruvan ( ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Bikupan [ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Hunddagis [ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Silverkoppen (ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Silverhuset (ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Columbus [ej aktuellt) 

Styrars gruppbostad 

Automatisk entredörröppnare saknas. 

Dalhemsservicebostad 

Servicegrupp Sala/Bikupan, dagligverksamhet 

Silverhuset, dagligverksamhet ( ej aktuellt) 

Columbus, dagligverksamhet 

Gruvan, dagligverksamhet (ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Bikupan (ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Viljan 

Daglig verksamhet, Silverhuset ( ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Torpet (ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Columbus 

Dagligverksamhet Gruvan (ej aktuellt) 

Karpgatan 1 
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Vård och omsorg 

Handikappsanpassad toalett saknas. 

Daglig verksamhet, Silverhuset (ej aktuellt] 

Daglig verksamhet, Torpet (ej aktuellt] 

Dagligverksamhet Gruvan (ej aktuellt) 

Toalett för personer med el rullstol saknas. 

Solgatans gruppbostad (ej aktuellt) 

Dalhemsservicebostad (ej aktuellt] 

Johannesbergsservicebostad. ( ej aktuellt] 

Daglig verksamhet, Bikupan ( ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Viljan (ej aktuellt] 

Dagligverksamhet Gruvan (ej aktuellt) 

Karpgatan 2 vän 3 ( ej aktuellt) 

Karpgatan 1 ( ej aktuellt) 

Saknas hörselslinga i lokalen 

Dagligverksamhet, Bara Vara ( ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Columbus (ej aktuellt) 

Karpgatan 2 vån 3 ( ej aktuellt] 

Styrars gruppbostad ( ej aktuellt) 

Karpgatan 1 ( ej aktuellt) 

Byta av allergiframkallande växter och rengöringsmedel. 

Solgatans gruppbostad 

Dalhemsservicebostad 

Daglig verksamhet, Hunddagis 

Daglig verksamhet, Silverhuset 

Daglig verksamhet, Torpet 

Daglig verksamhet, Columbus 

Dagligverksamhet Gruvan 

Johannesbergsservicebostad. 

Dagligverksamhet, Bara Vara 

Daglig verksamhet, Bikupan 

Försämrad framkomlighet pga. av trösklar. 

Skräddargrändskortidsboende 
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Dalhemsservicebostad 

Daglig verksamhet, Silverhuset 

Daglig verksamhet, Torpet ( ej aktuellt) 

Dagligverksamhet Gruvan (ej aktuellt) 

Karpgatan 1 

Försämrad framkomlighet pga. av små dörröppningar. 

Skräddargrändskortidsboende 

Karpgatan 1 

Kontrasterade dörrar i trapphus saknas 

Hyttgatanservicebostad 

Skräddargrändskortidsboende 

Kargatan 2, vån 1 

Dalhemsservicebostad 

Dagligverksamhet, Bara Vara 

Daglig verksamhet, Torpet 

Dagligverksamhet Gruvan ( ej aktuellt) 

Karpgatan 2 vån 3 

Styrars gruppbostad 

Karpgatan 1 

Kontrasterade trappor i trapphus saknas 

Hyttgatanservicebostad 

Dagligverksamhet Gruvan (ej aktuellt) 

Karpgatan 2 vän 3 

Karpgatan 1 

Taltjänst i hissen saknas 

Hyttgatanservicebostad (ej aktuellt) 

Daglig verksamhet, Viljan (ej aktuellt) 

Karpgatan 2 vän 3 ( ej aktuellt) 

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

Daglig verksamhet, Viljan (ej aktuellt) 

Hyttgatanservicebostad ( ej aktuellt) 

Johannesbergsservicebostad. ( ej aktuellt) 
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Karpgatan 2 vån 3 ( ej aktuellt) 

Styrars gruppbostad (ej aktuellt) 

Karpgatan 1 ( ej aktuellt) 

Kontrasterad stora fönster saknas 

Solgatans gruppbostad 

Rapporterade åtgärdsbehov från Hemtjänst och Hälso- och 
sjukvård. 

Rehabenheten kontor, Stadsträdgården 

Dörröppnare 

Ny hiss 

Bättre skyltning 

Sjuksköterskor Johannesbergsgatan 

Dörrarna till sjuksköterskornas kontor och läkemedelsrum saknar 
dörröppnare 

Sjuksköterskor Ekeby 

Dörröppnare saknas på ytterdörr 

Samtliga sjuksköterskekontor saknar hörselslingor. I dagsläget inget behov. 

Sammanställning av behov av tillgänglighetsanpassning på 
område Äldreomsorg Vård och Omsorgsboende 2015 

Saknas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga Inom 25m. 

Björkgården 

Ekebygården 
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Vård och omsorg 

Stora glasytor som kan missas för öppningar är inte tydligt markerade 

Parklängan 2 och 3 

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

Björkgården 

Jakobsbergsgården hela verksamheten 

Ekebygården 

Taltjänst I hiss saknas 

Jakobsbergsgården hela verksamheten 

Ekebygården 

Kontrasterande dörrar och dörrkarmar saknas 

Björkgården 

Jakobsbergsgården hela verksamheten 

Ekebygården 

Kontrastmarkerade trappor saknas 

Ekebygården (behöver fräschas upp) 

Jakobs bergsgården Ålängan, Parklängan 2 och 3 

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

Björkgården 

Parklängan 2 och 3 

Allergiframkallande växter finns 

Björkgården 

Rengöringsmedel som kan vara allergiframkallande används 

Parklängan 2 och 3 
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Teleslinga saknas 

Björkgården [reception och mötesrum) 

Jakobsbergsgården entreplan (mötesrum) 

Ekebygården 

Tillgängliga möten och konferenser 

Bärbara mikrofoner saknas i konferenslokal (Johannesbergsgatan2) 

Punktbelysning för teckentolkning saknas i konferenslokal 
(Johannesbergsgatan 2) 

Sammanställning av behov av tillgänglighetsanpassning på 
område IFA 2015 

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

Trösklar in till de små sammanträdesrummen 

Parfymerad tvål på toaletterna 

Skyltningen i huset består av papperslappar 

Blå konferensrummet har heltäckningsmatta 

Skarp belysning 

Fjärrkontroll till kanon fungerar ej 

Dörröppnare vid entren sitter fel . 

Taktil markering ,punktskri~ saknas på hissknappar i hissen vid entren. 

Tal tjänst 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. 

Teleslinga saknas i receptionen 

C-Huset Kungsängsgymnaslet(AME, integration) 

Saknas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25m. 

Stora glasytor som kan misstas för öppningar ej tydligt markerad[ej relevant) 

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

Hörselteknisk utrustning saknas i lokalen. 
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VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

LEDNINGSSYSTEM 
DOKUMENTNAMN DOKUMENTTYP 
Tillämpnlngsrutln Egenkontfoll· Tillgänglighet Tlllämpnlngsregler och rutiner 

ORGANISATION DOKUMENTÄGARE 
VÅRD· OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN; Agneta von Schoting 
FUNKTIONSNEDSÄTINING; HEMTJÄNST/HEMSJUKVÅRD/HSL; 
INDIVID, FAMILJ, ARBETE; INFORMATION, STÖD, UTREDNING; 
MAS/MAR; RESURSENHET/PERSONAL; STAB 
EKONOMI/PERSONAL; VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE; VÅRD-
OCH OMSORGSBOENDE ÄLDREOMSORG 

Tillämpningsrutin Egenkontroll- Tillgänglighet 

Syftet med tillämpningsrutinen är att beskriva hur du systematiskt ska 
arbeta med tillgänglighet inom Vård och Omsorg. 

1. Ansvarig chef för verksamheten ansvarar för att egenkontroll utförs 
årligen i september. 

GÄLLER TOM. 
2016-08-25 

DIARIENUMMER 
2016/49 

2. Med hjälp av denna blankett samt andra blanketter från Myndigheten för 
handikapp politisk samordning genomför du egenkontrollen. 

3. På Myndigheten för handikapp politisk samordning finns flera checklistor 
inom flera områden som du kan använda. 
Se källförteckning nedan. 

4. I checklistorna kan det finnas frågor eller avsnitt som inte passar er 
verksamhet. Stryk dem! 
Tycker ni att något saknas? Lägg till det! På så sätt kan checklistan 
anpassas så att den passar er! 

5. Fyll i checklistan tillsammans, chef och medarbetare (inklusive 
skyddsombud/fackligt ombud). 

6. Besvara frågorna med ja eller nej. Uppnår ni inte tillgänglighet, gör en 
bedömning på vilka åtgärder som behöver genomföras för att uppnå 
tillgängligheten. 

7. Överför därefter åtgärderna i Blankett ÅTGÄRDSPLAN FÖR 
TILLGÄNGLIGHET. Finns i SP. 

8. Tillkommer kostnader för åtgärden, ta gärna in kostnadsförslag och fyll i 
på åtgärdsplanen. 

9. Lämna därefter en sammanställd åtgärdsplan till din närmsta 
chef/verksamhetschef. 

10. Ledningsgruppen för Vård och Omsorg, bedömer prioritet på 
åtgärderna samt hur arbetet ska gå vidare. 

F ÖRI/ ARINGSPLA TS http: //s p/vo f/ Aren dede b eredni ng/llsts/U ppgift er/ Attachme nts/4 79/Tillä rn pnl ngsrutin Egenko ni roll-
Tillgä nglighet.dccx 



lmll SALA 
~ KOMMUN 

Vård- och om sorgsförvaltningen 

11. Verksamhetschef återkopplar därefter kommande åtgärdsplan 
till enhetschef för verksamheten. 

12. Enhetschef har sedan uppföljning och åtgärdsansvaret. 

13. Egenkontrollen kommer innebära att vi varje år får fram ett nuläge 
och kommande behov av åtgärder som behövs för att uppnå 
tillgänglighet. 

KÄLLFÖRTECKNING SAMT HÄNVISNING TILL CHECKLISTOR 

Riktlinjer Riv hindren 
Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar 
efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig. 
Målet är att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i 
samhället. 

http://www.mfd.se/gjobalassets/dokument/publikationer/2015/2015-5-
riktlinjer-for-tillganglighet.pdf 

Checklista handlingsplan för tillgänglighet 
Den här checklistan kan du använda för att vara säker på att du får med det 
som ska finnas med i en handlingsplan för tillgänglighet. En handlingsplan är 
ett verktyg för att planera arbetet. Målet med planen är att den leder till 
förbättrad tillgänglighet. Handlingsplanen kan beskriva tillgänglighetsarbetet 
specifikt eller ingå i till exempel en !ikabehandlingsplan eller en 
mångfaldsplan. 

http: //www.mfd.se/globalassets /dokument/publikationer /2015/2015 -5-
checklista-handlingsplan-for-tjjl[i:anglighet.pdf 

Checklista för tillgängliga möten och konferenser 
När du arrangerar möten och konferenser finns det mycket du kan göra för 
att alla ska kunna både delta och medverka. Det innebär bland annat att välja 
en möteslokal som personer med begränsad rörelseförmåga kan komma in i 
och använda. Det är också viktigt att undvika starkt doftande blommor och 
parfymer som kan framkalla allergi. 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

http://www.mfd.se/globalassets /dokument/publikationer /2015/2015-5-
checklista -tillgangliga-moten-och-konferen ser.p df 

Checklista för att göra informationen tlllgänglig 
När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra 
för att alla ska kunna ta del av dina budskap. 
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/pu blikationer /2015 /2015-5-
ch ecklista-a tt-gora-informati o n en -till gangli g.pdf 

Följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler 
Checklistan visar om de mest grundläggande kraven i avsnittet Riktlinjer Riv 
hindren för att göra lokalerna tillgängliga är uppfyllda. Frågorna i checklistan 
gäller prioriterade områden och ger inte en heltäckande bild, men är ett steg 
pä vägen mot tillgängliga lokaler. 
http:I/www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2015/2015-5-
ch ecklista-till gangligh eten -i-byggnader-och-lokaler.pdf 

Här nedan finns ytterligare information som kan vara intressant att läsa 

www.prevent 

www.arbetsmiljöverket.se 

http://www.av.se/dokument/checklistor/Checklista%20Tj1]g%C3%A4nglig 
het%20arbetsgivare%2020150318.pdf 

http: I /www.stockholm.se/- /Om-webbplatsen /Tillganglighet/ 

' 


