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Sammanfattning
Alla kommunala myndigheter ska verka för att deras lokaler,
verksamheter och information är tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning samt utarbeta handlingsplaner
för tillgänglighet.
Hörby kommuns tillgänglighetsprogram redovisar
inriktningen och ambitionen för Hörby kommuns
arbete med tillgänglighet samt ger vägledning för hur
verksamheterna ska förbättra tillgängligheten i kommunen.
Hörby kommuns vision för tillgängligheten är att:
Alla ska kunna vara delaktiga i samhället oavsett funktionsförmåga.
Tillgänglighetsprogrammet tar avstamp i en nulägesanalys
som togs fram under 2018. Analysen visar att kommunen
behöver arbeta inom tre fokusområden för att uppnå
tillgänglighetsprogrammets vision: fysisk miljö, information
och kommunens verksamhet.
Tillgänglighetsprogrammets målsättningar är:
•
•

•

Hörby kommuns offentliga lokaler och utemiljöer är
tillgängliga för alla.
Hörby kommuns information och kommunikation är
inkluderande och utestänger inte någon. Informationen
och kommunikationen är lätt att läsa, höra, se och
förstå.
Hörby kommun är ett föredöme som arbetsgivare och
har en verksamhet som inte utestänger någon.

Funktionshindersperspektivet ska genomsyra kommunens
verksamhet, inom alla områden och på alla nivåer.
Fokusområdena och målen är generella och gäller för alla
i kommunen. Funktionshindersperspektivet konkretiseras
inom hela kommunen genom att varje verksamhet utformar
åtgärder utifrån de tre fokusområdena. Dessa åtgärder
samlas sedan i ett separat dokument, som utgör Hörby
kommuns handlingsplan för tillgänglighet.

Funktionshindersperspektiv innebär att
planering och genomförande ska utgå
från att människor är olika och har olika
förutsättningar, behov och önskemål. Det
görs genom att identifiera och åtgärda
hinder för delaktighet och att inkludera
perspektivet i verksamheten så att inte nya
hinder uppstår.
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1. Inledning
Funktionshinder är en begränsning som en
funktionsnedsättning innebär för en person i
relation till omgivningen. En person kan inte
ha ett funktionshinder, utan det är något
som uppstår i samspel mellan en person med
funktionsnedsättning och olika typer av hinder i
miljöer. Ett funktionshinder uppstår först när en
person med funktionsnedsättning möter hinder i
vardagsmiljön.

Många människor i Sverige har en funktionsnedsättning.
Det kan till exempel handla om begränsad rörelseförmåga,
nedsatt syn eller hörsel, allergi, psykisk ohälsa eller kognitiva
funktionsnedsättningar. För dessa personer är det extra
viktigt med ett tillgängligt samhälle. Om omgivningen inte
är tillgänglig blir funktionsnedsättningen ett hinder.

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet används som ett samlingsbegrepp för
både tillgänglighet och användbarhet och används för
att beskriva hur exempelvis en verksamhet, en plats eller
en lokal, fungerar för människor som använder dem.
Tillgänglighet betyder olika saker i olika sammanhang. Inom
funktionshinderområdet betyder det att skapa möjligheter
för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i
samhället på jämlika villkor.
Tillgänglighetsarbete kan bland annat handla om
fysisk tillgänglighet, om tillgång till utbildning och
information eller om ett bra bemötande. Personer med
funktionsnedsättning ska ha tillträde till den fysiska
miljön, transporter och anläggningar samt ha tillgång till
information, kommunikation, varor, produkter och tjänster,
inklusive digitala lösningar.

Varför ett tillgänglighetsprogram?

Enligt förordningen om statliga myndigheters ansvar för
genomförande av funktionshinderspolitiken ska alla statliga
och kommunala myndigheter verka för att deras lokaler,
verksamhet och information är tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning samt utarbeta handlingsplaner
för tillgänglighet. Således är det ett lagkrav att kommunen
ska ha en plan för hur tillgänglighetsarbetet ska bedrivas.
Det handikappolitiska programmet för Hörby kommun,
som antogs 2002, behöver uppdateras då nya lagar och
föreskrifter har tillkommit sedan programmet togs fram.
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En mänsklig rättighet

Mänskliga rättigheter beskrivs i ett antal internationella
konventioner och berör alla samhällsområden. De definierar
vad varje människa har rätt till. Alla människor har lika
värde och samma rättigheter. Som offentlig organisation
ska vi skydda, tillgodose och främja dessa rättigheter. Det
förutsätter att det finns en medvetenhet och kunskap bland
medarbetare på alla nivåer.
Tillgänglighetsprogrammet för Hörby kommun tar sin
utgångspunkt från FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning och slår fast de
grundläggande principer som gäller för kommunen.
Lagstiftning och konventioner är överordnade
tillgänglighetsprogrammet.
Möjligheterna för alla, oavsett funktionsförmåga, att
vara delaktiga rör alla områden i samhället, till exempel
på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.
För att skapa full delaktighet i samhället och jämlikhet i
levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning,
behöver hindren undanröjas och därigenom öka
tillgängligheten. En avgörande förutsättning för att
personer med funktionsnedsättning, ska kunna ta del av
sina grundläggande fri- och rättigheter, är tillgänglighet. Om
den brister ses det som en form av diskriminering, enligt
gällande lagstiftning.

FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning lyfter fram tre
utgångspunkter för hur samhället ska ställas
om till ett tillgängligt samhälle:
•

I ett utvecklingsarbete ska
utgångspunkten vara universell
utformning. Det betyder att utgå från
människors olikheter och variationer i
funktionsförmåga.

•

Det som redan finns i samhället
ska gradvis förbättras genom
utveckling och tillämpning av krav och
rekommendationer för tillgänglighet.

•

Det är viktigt att genom skäliga åtgärder
undvika att diskriminera personer med
funktionsnedsättning.

Samrådshandling 2019-03-13
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Syfte

Tillgänglighetsprogrammet syftar till att slå fast inriktningen
för Hörby kommuns arbete med tillgänglighet. Genom
gemensamma fokusområden och mål som styr arbetet mot
visionen ges vägledning för att förbättra tillgängligheten
i kommunen. Programmet ska fungera som ett verktyg
för tillgänglighetsarbetet i styrelserna, nämnderna och
förvaltningarnas verksamhetsplanering.
Tillgänglighetsarbetet är ett långsiktigt arbete för att stärka
och utveckla livsvillkor som främjar människors delaktighet
och tillgänglighet i samhället och som underlättar vardagen
för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsprogrammets omfattning

Tillgänglighetsprogrammets ambition är att omfatta alla
typer av funktionshinder. Programmet riktar sig främst till
personer som har:
•
•
•
•
•

svårt att se
svårt att höra
svårt att röra sig
svårt att tåla vissa ämnen
svårt att bearbeta, tolka och förmedla information.

Även grupperna äldre och barn har till viss del inkluderats
i arbetet. Dessa grupper har i många avseenden samma
behov och problem som personer med olika typer av
funktionsnedsättningar.
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”Alla ska kunna vara delaktiga i
samhället oavsett funktionsförmåga”
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2. Fokusområden och mål
Myndigheten för delaktighet är en
expertmyndighet som följer och stödjer
utvecklingen inom funktionshindersområdet.

Hörby kommuns vision för tillgänglighet har inspirerats av
Myndigheten för delaktighets tillgänglighetsmål: Målet är att
alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i
samhället. Utifrån detta mål har Hörby kommuns vision för
tillgänglighet formulerats.

Hörby kommuns vision är att alla ska kunna vara
delaktiga i samhället oavsett funktionsförmåga.
För att uppnå visionen arbetar kommunens verksamheter
inom tre prioriterade områden, fokusområden, som är
generella för alla verksamheter i kommunen.
•
•
•

Tillgänglig fysisk miljö
Tillgänglig information och kommunikation
Tillgänglig verksamhet

Under varje fokusområde har kommunen formulerat
övergripande mål. Till varje mål finns underliggande
riktlinjer som visar hur kommunen ska jobba för att uppnå
målen.

10
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Tillgänglig fysisk miljö

I en tillgänglig fysisk miljö har alla tillgång till gator, torg,
kollektivtrafik, byggnader och andra miljöer. Det ska gå att
förflytta sig säkert och självständigt, hitta dit man ska och
förstå när man är framme.

kommuns offentliga lokaler och
mål. Hörby
utemiljöer är tillgängliga för alla.
Offentliga verksamheters lokaler ska fungera som
förebilder. Personer med funktionsnedsättning ska kunna
besöka kommunens verksamheter och både kunna ta del av
och delta i verksamheten där. Lokalerna ska kunna fungera
som arbetsplats för personer med funktionsnedsättning.
För att kunna göra detta måste lokalerna, inredningen och
utrustningen vara tillgängliga och användbara.
Myndigheten för delaktighet har som stöd och inspiration
tagit fram riktlinjer för tillgänglighet. Dessa finns
publicerade på myndighetens hemsida, men också i form av
skriften Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren.

Exempel på tillgänglighetsanpassning i
offentliga miljöer är att det exempelvis
inte ska finnas nivåskillnader som
utestänger de som använder rullstol.
Skyltar ska vara välplacerade med
tydlig text så att de med nedsatt syn
kan hitta rätt. Det ska gå att uppfatta
utrymningslarm och information i
samband med utrymning av en lokal.
När en verksamhet skaffar ny inredning
och utrustning ska hänsyn tas till
tillgänglighetskraven.

Riktlinjer:
•
•

Hörby kommun strävar efter att hålla kravnivåerna som Myndigheten för delaktighet anger i sina
riktlinjer för tillgänglighet vid ny- och ombyggnation av lokaler.
Kommunen verkar för att den offentliga utomhusmiljön, som till exempel gator, vägar, gångvägar och
parker, ska vara tillgängliga för alla året om.

Samrådshandling 2019-03-13
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Tillgänglig information och
kommunikation

Alla människor ska kunna kommunicera med kommunen
och ta del av dess information.

mål.
Vad säger språklagen?
Den skriftliga informationen i en offentlig
verksamhet ska enligt språklagen (2009:600)
skrivas på ett vårdat, enkelt och begripligt
sätt.

Hörby kommuns information och kommunikation
är inkluderande och utestänger inte någon.
Informationen och kommunikationen är lätt att
läsa, höra, se och förstå.
Tillgänglig information handlar om att göra det möjligt för
personer med funktionsnedsättning att kommunicera med
och ta del av organisationens information via digitala och
tryckta medier, telefon, film och möten.

Information om tillgänglighet

Information som beskriver tillgängligheten för publika
lokaler och platser är viktig. Då kan personen själv avgöra
om en lokal är tillgänglig eller inte. Information om
utformning och tillgänglighet i en lokal eller på en plats
är också värdefull fakta för turistguider men också som
underlag för annan planering.

Möten, konferenser och andra sammankomster

Daisy är en förkortning av Digitalt anpassat
informationssystem och är en öppen,
internationellt etablerad standard. En
Daisy-talbok är en digital ljudbok i Daisyformat utvecklad för synskadade och andra
läshandikappade. En Daisy-talbok på cdrom-skiva är till utseendet likadan som
en kommersiell talbok på cd-skiva, men
användningsmöjligheterna för en Daisy-bok
är mycket mer omfattande.

12
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Alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna delta på
möten, konferenser och sammankomster. Det ska finnas
hörselteknisk utrustning och information i alternativa
format.

Skriftlig information

Ett tydligt språk underlättar för alla läsare. Texterna ska
vara enkla att förstå och ha en logisk uppbyggnad med
sammanfattningar och ordförklaringar. Formgivningen
ska underlätta läsningen. Skriftlig information ska gå att
få i alternativa format och versioner, som till exempel i
punktskrift och Daisy eller översatt till lättläst svenska.

Webbplats och e-tjänster

På en tillgänglig webbplats kan varje användare anpassa
presentationen av innehållet efter sina egna behov.
Hörby kommun strävar efter att kommunorganisationens
webbplatser ska uppnå den internationella standarden
WCAG 2.0 nivå AA.

Film och TV

Film som kommunen producerar ska vara tillgänglig för
personer med syn- eller hörselnedsättning. Tillgänglig film
och TV handlar till exempel om att texta allt tal, att återge
andra ljud än tal med text i annan färg eller med en likvärdig
lösning, att det finns en syntolkad version eller att erbjuda
informationen på annat sätt.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är
internationellt etablerade rekommendationer
för tillgängligt innehåll på webben. Standarden
sammanställer kunskaper från ett stort antal
användare och experter och innehåller 78
kriterier som är indelade i tolv riktlinjer som i
sin tur kategoriseras inom fyra övergripande
principer: möjlig att uppfatta, hanterbar,
begriplig och robust.
Kriterierna är uppdelade i tre nivåer: A, lägsta
ambitionsnivån, AA, basnivån och AAA, högsta
ambitionsnivån.

Telefonsamtal

Kontakter med kommunen sker ofta via telefon. För att
detta ska fungera för alla måste det gå att ringa på olika
sätt, till exempel med texttelefon. Det finns ett antal
tekniska tjänster för att underlätta kommunikation via
telefon, exempelvis taltjänst eller bildtelefoni. Kommunen
strävar efter att förbättra kommunikationen genom
totalkonversationslösningar.

Totalkonversationslösningar är lösningar där
det går att kommunicera på distans genom
ljud, text och video (rörlig bild). Det motsvarar
alltså traditionell telefon, men med fler kanaler
eller medier.

Riktlinjer:
•
•
•
•
•

Skriftlig information ska vara enkel att förstå och gå att få i alternativa format.
Kommunen ska ha information om sina lokalers tillgänglighet på hemsidan och andra forum där
lokaler presenteras.
Hörby kommun strävar efter att kommunens webbplats uppnår basnivån för den internationella
standarden WCAG.
Rörlig bild ska finnas tillgänglig i olika format.
Hörby kommun verkar för att det finns hörselteknisk utrustning och information i alternativa format
för såväl åhörare som föreläsare vid kommunens sammankomster.

Samrådshandling 2019-03-13
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Tillgänglig verksamhet

I en tillgänglig verksamhet är funktionshindersperspektivet
med i all planering och i alla beslut och processer.

mål.

Hörby kommun är ett föredöme som arbetsgivare
och har en verksamhet som inte utestänger någon.
Funktionshindersperspektivet ska genomsyra hela
organisationen och dess arbete. Mångfald ska vara normen.
Det ställer krav på arbetsmiljöarbetet, rekrytering samt
personalutveckling.

Verksamhet

Nulägesanalysen visar att den allra viktigaste
åtgärden för att kommunen ska nå ett framgångsrikt
tillgänglighetsarbete är att funktionshindersperspektivet
lyfts fram i verksamhetsplaneringen. Ansvariga för
att tillgänglighetsfrågorna beaktas, är kommunens
verksamheter. Anledningen till det är att verksamheterna
hanterar det dagliga arbetet och därmed har bäst
förutsättningar att se vilka åtgärder som behövs och
kunna genomföra dem. Det kan till exempel gälla att
formulera åtgärder för ökad tillgänglighet, budget,
verksamhetsförändringar och bemanning.

Internutbildning

Nulägesanalysen som gjordes 2018 visar att
utbildning i tillgänglighetsfrågor bör ingå som en
del i personalens kompetensutveckling. Att integrera
funktionshindersperspektivet i befintliga eller nya
utbildningar och introduktioner är en viktig del i
tillgänglighetsarbetet.
Funktionshindersorganisationer i kommunen bör fungera
som en viktig resurs vid planering och genomförande av
utbildningar.

14
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Upphandling och inköp

Alla som köper produkter och tjänster kan ställa krav
på tillgänglighet. Kommunen kan bidra till att öka
delaktigheten i samhället genom att ställa just dessa krav vid
upphandling och avrop från ramavtal samt vid inköp av allt
från förbrukningsvaror till möbler och kontorsutrustning.
Kraven kan exempelvis gälla tillgänglighet till varor och
tjänster och kunskap hos den som vi anlitar.

Lagen om offentlig upphandling,

De nya upphandlingslagarna från 2017 innebär att större
hänsyn ska tas till tillgänglighet och kommunen är skyldig
att beakta tillgänglighet och samtliga användares behov vid
upphandling.

Nionde kapitlet i lagen om offentlig
upphandling (2016:1145).

”När det som anskaffas ska användas
av fysiska personer ska de tekniska
specifikationerna bestämmas med
beaktande av samtliga användares behov,
däribland tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning.”

Riktlinjer:
•
•
•
•

Funktionshindersperspektivet ska vara med i alla verksamheters planering och i alla beslut.
I kommunens verksamhet har alla likvärdiga möjligheter till anställning. Vid rekrytering ska kommunen
eftersträva en personalsammansättning som speglar det omgivande samhället.
Utbildning i tillgänglighetsfrågor ingår i personalens kompetensutveckling.
Krav på tillgänglighet ställs vid upphandlingar, avrop från ramavtal och vid inköp.

Samrådshandling 2019-03-13
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3.

Genomförande och
uppföljning
Ansvar och roller

Tillgänglighetsprogrammet är ett styrdokument som gäller
för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag inom
Hörby kommun. För att kunna bedriva ett långsiktigt
och effektivt tillgänglighetsarbete behöver samtliga
verksamheter genomsyras av funktionshindersperspektivet.
En viktig förutsättning för ett framgångsrikt
tillgänglighetsarbete är samverkan och samarbete såväl
inom kommunens förvaltningar som med föreningar,
organisationer, andra myndigheter och företag.
Kommunstyrelsen har ansvar för styrningen över
tillgänglighetsarbetet samt för samordning och uppföljning
av tillgänglighetsåtgärderna. I kommunens årsredovisning
presenteras en kortfattad version av uppföljningen av det
aktuella årets åtgärder.
Eftersom tillgänglighetsfrågor berör alla verksamheter i
kommunen delas ansvaret för tillgänglighetsprogrammets
genomförande av alla nämnder och styrelser i
kommunorganisationen. Dessa har ett gemensamt ansvarar
vidta åtgärder och budgetera för att bidra till att uppfylla
tillgänglighetsprogrammets mål.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för
•
•
•

övergripande styrning av tillgänglighetsarbetet
samordning av tillgänglighetsåtgärder
uppföljning av tillgänglighetsåtgärder.

Styrningen av arbetet sker genom att kommunstyrelsen
beslutar om tillgänglighetsprogrammet är aktuellt eller
behöver revideras samt genom ekonomisk styrning.

16
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Samordningen av tillgänglighetsåtgärder hanteras genom att
alla verksamheters åtgärder sammanställs i en handlingsplan
för kommunen. Handlingsplanen är uppbyggd efter
fokusområdena i tillgänglighetsprogrammet.
Uppföljningen görs efter varje år. Verksamheterna
rapporterar vilka åtgärder som genomförts. Åtgärderna
sammanställs under respektive fokusområde och är den
uppföljning som rapporteras. Varje mandatperiod ligger
de uppföljningar som gjorts till grund för en eventuell
revidering av tillgänglighetsprogrammet.
Kommunstyrelsen ska verka för att
funktionshindersperspektivet vägs in i alla kommunala
beslut, vilket utgör grunden för ett framgångsrikt
tillgänglighetsarbete. Det åstadkoms genom att
kommunstyrelsen
•
•
•
•
•
•
•

utser en tillgänglighetssamordnare i kommunen
ansvarar för att det finns ett tillgänglighetsråd
en gång per mandatperiod tar ställning till om
tillgänglighetsprogrammet ska revideras
informeras om kommunens handlingsplan en gång per
år
avsätter resurser för prioriterade åtgärder som
verksamheterna inte klarar inom egen budget
följer upp kommunens handlingsplan årligen (genom
framtagandet av en uppföljning)
redovisar resultatet av den årliga uppföljningen i
kommunens bokslut.

Samrådshandling 2019-03-13
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Tillgänglighetssamordnare

Tillgänglighetssamordnarens uppgifter är att
•

•

•
•
•

•

•
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sammanställa handlingsplanen varje år. Handlingsplanen
ska redovisa åtgärder
-- per fokusområde i tillgänglighetsprogrammet
-- per fokusområde och förvaltning.
sammanställa uppföljningen av handlingsplanen varje
år. Uppföljningen ska visa vilka och hur många åtgärder
som har genomförts
-- under respektive fokusområde i
tillgänglighetsprogrammet
-- per fokusområde och förvaltning.
göra en sammanställning av resultatet av den årliga
uppföljningen till kommunens bokslut
fungera som stöd vid upprättande av verksamheternas
åtgärder samt vid uppföljning av dessa
utgöra en länk mellan kommunstyrelsen och
förvaltningarna samt mellan kommunen och
tillgänglighetsrådet genom att presentera
handlingsplanen för
-- kommunstyrelsen
-- tillgänglighetsrådet.
analysera uppföljningen en gång per mandatperiod
samt föreslå eventuella revideringar av
tillgänglighetsprogrammet för kommunstyrelsen samt
-- presentera eventuellt reviderat
tillgänglighetsprogram för nämnderna.
sitta med i tillgänglighetsrådet.

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet ska vara ett organ för samråd av
tillgänglighetsfrågor i kommunen. Rådet är ett forum för
ömsesidigt informationsutbyte och har en rådgivande
funktion. Det är knutet till kommunstyrelsen för att
kunna påverka i alla förvaltningar och kommunala
bolag. Tillgänglighetsrådet tillför de kommunala
verksamheterna viktiga kunskaper och erfarenheter
som är hämtade från den vardag som personer med
funktionsnedsättningar dagligen möter. Tillgänglighetsrådet
består av tillgänglighetssamordnaren och representanter
från kommunens funktionshinderorganisationer
samt kommunens förvaltningar. Tillgänglighetsrådet
sammanträder vid behov men sammankallas minst tre
gånger per år.
Tillgänglighetsrådets roll är att
•
•
•
•

vara ett organ för samråd av frågor, samt lyfta
fram befintliga problem och behov ur ett
medborgarperspektiv
vara delaktig i framtagandet av handlingsplanen i
kommunen genom att komma med synpunkter på
handlingsplanen vid möten i rådet
vara delaktiga i uppföljningen av handlingsplanen
genom att lämna synpunkter vid möten i rådet
remissinstans inom kommunen, vid exempelvis samråd
av planer.

Kommunala nämnder och styrelser

Åtgärder för tillgänglighet har tidigare gjorts, och kommer
fortsatt att göras, med medel från respektive ansvarig
nämnd. Respektive nämnd styr arbetet med tillgänglighet
inom den egna verksamheten genom fördelningen av
medel. Vid behov är det respektive nämnds sak att äska
medel från kommunstyrelsen.
Varje verksamhetsansvarig nämnd ska därför
•
•

följa upp den egna nämndens genomförda
tillgänglighetsåtgärder genom att ta del av uppföljningen
avsätta resurser för tillgänglighetsåtgärder.
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Förvaltningar

Förvaltnings- och avdelningschefer ska se till att varje
verksamhet känner till tillgänglighetsprogrammet och vet att
det förväntas att de tar fram åtgärder för tillgänglighet.
Varje förvaltning ska
•
•
•

utse ansvariga, enhetschef eller någon annan,
för upprättande av åtgärder för tillgänglighet och
uppföljning av dessa inom förvaltningens verksamheter
tillse att tillgänglighetsprogrammets mål finns i
respektive förvaltnings system för redovisning av mål,
åtgärder och uppföljning
utse förvaltningens representant till tillgänglighetsrådet.

Verksamheter

Tillgänglighet ska beaktas i kommunens samtliga
verksamheter genom konkreta åtgärder som följs upp och
uppdateras varje år. Åtgärder för tillgänglighet ska finnas
med i verksamhetsplanerna.
I årsredovisningen ska en uppföljningsrapport finnas så att
det tydligt framgår vilka åtgärder verksamheterna har gjort
för att förbättra tillgängligheten.
Verksamheternas roll är att
•
•
•
•
•
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formulera åtgärder för tillgänglighet för verksamheten
utifrån målen i tillgänglighetsprogrammet
följa upp åtgärderna årligen, förslagsvis innan eller vid
verksamhetsplaneringsmöte eller liknande
tillse att resultatet av tillgänglighetsarbetet redovisas i
respektive nämnds årsberättelse
tillse att åtgärder och uppföljning rapporteras till
samordningsansvarig
vid behov lyfta åtgärder som kräver utökad budgetram
för politiskt beslut och finansiering i respektive nämnd.

3.

1.

KOMMUNSTYRELSEN
Information om pågående
tillgänglighetsåtgärder

VERKSAMHETER
Ta fram, genomföra och följa
upp tillgänglighetsåtgärder

TILLGÄNGLIGHETSSAMORDNARE

2.
TILLGÄNGLIGHETSRÅD
Samråd om handlingsplan
och uppföljning

Organisation för tillgänglighetsarbetet i Hörby kommun.
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Handlingsplan

Funktionshindersperspektivet ska genomsyra kommunens
verksamheter, inom alla områden och på alla nivåer. Det
ska därmed bli ett naturligt inslag i varje förvaltnings
verksamhet.
Varje verksamhet i alla förvaltningar utformar årligen sina
egna åtgärder som utgår från målen och redovisar dessa i
ett förtryckt excelark. Åtgärderna ska vara så specifika och
konkreta som möjligt och redovisas med följande upplägg:
•
•
•
•
•

förvaltning, verksamhet och datum
vilket fokusområde åtgärden riktar sig till
planerad åtgärd
vem som är ansvarig för åtgärden
om åtgärden är förenad med en kostnad.

Åtgärderna sammanställs i ett separat dokument som blir
Hörby kommuns handlingsplan för tillgänglighet, detta
benämns i fortsättningen endast som handlingsplanen.
Handlingsplanen innehåller främst åtgärder men i vissa fall
även utredningsbehov.
Det kommer att tas fram en lathund som visar hur
åtgärder kan tas fram och följas upp på ett enkelt sätt.
Verksamhetsplanering i respektive verksamhet kan te sig lite
olika och i lathunden finns även exempelsamlingar hur olika
verksamheter kan ta fram handlingsplaner.
Formulering, redovisning och uppföljning av
tillgänglighetsåtgärder samt andra viktiga arbetsmoment i
tillgänglighetsarbetet ses illustrerat i årshjulet på sida 25.
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Exempel: Handlingsplan för tillgänglighet år XXXX:

Tillgänglig fysisk
miljö

Inventera tre lokaler som ingår i
kommunens ansvarsområde med
avseende på tillgänglighet

Förvaltare

När anses aktiviteten vara
genomförd?:
Inventering har gjorts och
publicerats i
tillgänglighetsdatabasen. En
åtgärdsplan har tagits fram för
lokalen.

Möjliggöra för inventering av fysisk
tillgänglighet

Kommunstyrelsen

Anslutning av kommunen till
tillgänglighetsdatabasen har
genomförts

Åtgärd/aktivitet

Ansvarig:

Vid städning av kommunens lokaler
påpeka om möbler står felplacerade
ur tillgänglighetsperspektiv
Lokalvårdare
Tillgänglig
information och
kommunikation

Tillgänglig
verksamhet

Åtgärd/aktivitet

När anses aktiviteten vara
genomförd?:

Ansvarig:

Informationen har konsekvent följt
riktlinjerna

Möjliggöra för kommuninvånare och
besökare att hitta
tillgänglighetsinformation om
Webbkommunens lokaler
ansvarig

Information om
tillgänglighetsdatabasen finns på
kommunens hemsida

Genomföra utbildningsinsatser för
kommunikatörer i hur man skriver på Kommunikatio
ett enklare sätt
nsansvarig
Insatser har genomförts
När anses aktiviteten vara
Åtgärd/aktivitet
Ansvarig:
genomförd?:
Instruktioner och checklistor tas med
i projektledningshandboken för hur
tillgänglighet ska beaktas i samband
Instruktioner/riktlinjer finns i
med ny-/ombyggnation
Projektledare projektledningshandboken
Instruktioner och checklistor i
projektledningshandboken för hur
tillgänglighet ska beaktas i samband
Stickprov genomförs en gång per
med ny-/ombyggnation följs
Projektledare år
En kompetensutvecklingsinsats i vad
bra tillgänglighet och bemötande
innebär genomförs för all personal i
organisationen
Insatser har genomförts
HR-chef

Fokusområde:
Tillgänglig fysisk miljö
Tillgänglig information och
kommunikation

Kostnad anlitande av
tillgänglighetskonsult för
inventering + arbetstid för
handläggare

Årlig licensavgift

Löpande arbete

Den information som verksamheten
lägger ut på kommunens webbplats
ska ha meningsbärande länkar,
beskrivna bilder, tillgängliga pdf:er Kommunoch ett enkelt textinnehåll
ikatör

Antal åtgärder per fokusområde:

Ev. kostnad/ Budget:

Ev. kostnad/ Budget:

Arbetstid uppskattas till ca
1h

Utbildningskostnad
Ev. kostnad/ Budget:

Arbetstid ca 40 h

Arbetstid ca 8 h

Utbildningskostnad

Antal
åtgärder:

Tillgänglig verksamhet

X
Y
Z

Exempelutdrag hur handlingsplanen kan se ut.
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Uppföljning

Tillgänglighet ska beaktas i kommunens samtliga
verksamheter och ska utvecklas genom framtagandet av
handlingsplanen som följs upp och uppdateras varje år.
Uppföljning av handlingsplanen är en viktig faktor för
att målen i tillgänglighetsprogrammet ska nås. Genom
uppföljningen konstateras om de utförda åtgärderna ger ett
tillräckligt bra resultat eller om ytterligare resurser behöver
sättas in för att nå målen.
Uppföljningen av handlingsplanen redovisas för
kommunstyrelsen och tillgänglighetsrådet en gång
årligen. Kommunstyrelsen ansvarar för att en årlig
uppföljning av åtgärderna sammanställs i samband
med kommunens bokslut. Detta samordnas av ansvarig
tillgänglighetssamordnare.
Rutiner och riktlinjer för uppföljningsarbetet ska arbetas in i
kommunens riktlinjer för bokslutsarbetet.
Kommunstyrelsen ansvarar för att minst en gång per
mandatperiod ta ställning till tillgänglighetsprogrammets
aktualitet. Programmet är således ett levande dokument
som ska kunna revideras kontinuerligt.
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3.

Sammanställning av
handlingsplan

4.

Resultat av föregående års
åtgärder redovisas i bokslut

2.

Verksamheter
utformar årets
tillgänglighetsåtgärder

5d. Antagande i

kommunfullmäktige

5. Analys av

5c.
Intern samrådsprocess

uppföljningen

Genomföra och följa
upp programmet
1. Uppföljning och
sammanställning av
varje år
föregående års åtgärder

Upprätta och ändra
programmet under
varje mandatperiod

5b.
Utarbeta förslag till
7.

Handlingsplan och
uppföljning redovisas
för kommunstyrelsen

6.

uppdatering

Handlingsplan och
uppföljning redovisas
för tillgänglighetsrådet

av
5a. Aktualisering
tillgänglighets-

programmet initieras

Årshjul för tillgänglighetsplanens genomförande och uppföljning. Arbetsprocessen som beskrivs i punkt 1-7 genomförs årligen
medan punkt 5a-5d genomförs varje mandatperiod.
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4. Bakgrund
Nuläge

Kommunens viljeriktning och tillgänglighetsarbetets
inriktning tar sitt avstamp i den bakgrund och det nuläge
som beskrivs i nulägesanalysen som togs fram 2018
inför framtagandet av tillgänglighetsprogrammet. Den
fullständiga nulägesanalysen kan i sin helhet ses som ett
fristående dokument till detta program.
Vid inventeringen av utvalda lokaler och offentliga
utemiljöer var inget objekt utan anmärkning.
Sammanfattningsvis så visar nulägesanalysen att många
brister i den fysiska miljön utgörs av enkelt avhjälpta
hinder. I Hörby kommun finns sedan tidigare ett
konstaterat underskott av bostäder för äldre och personer
med funktionsnedsättning. Mindre bostäder med hög
tillgänglighet är identifierat som ett framtida behov, detta då
andelen äldre i befolkningen ökar stadigt i kommunen.
Kunskapsnivån om tillgänglighetsperspektivet varierar
hos chefer och medarbetare. Arbete med tillgänglighet
förekommer men man vet mycket lite om vad och hur
andra verksamheter arbetar med tillgänglighet. Ungefär
hälften av alla intervjupersoner uppger att de har en kollega
med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet berörs i flera av kommunens styrdokument
och viss målsättning avseende tillgänglighet anges.

26

Samrådshandling 2019-03-13

Utöver att många enkelt avhjälpta hinder behöver
åtgärdas i den fysiska miljön fann man att motivation och
engagemang, idéer och samarbetsvilja finns hos många av
tjänstepersonerna men att organisatorisk struktur kring
tillgänglighet saknas. Följande punkter anses vara centrala
att arbeta med för att kommunen ska bedriva ett effektivt
tillgänglighetsarbete:
•
•
•
•

•

ansvaret för tillgänglighetsarbetet behöver pekas ut och
fördelas i kommunens organisation
enkelt avhjälpta hinder behöver åtgärdas
kommunens redan pågående arbete med tillgänglighet
behöver kartläggas och synliggöras
samverkan med funktionshinderorganisationerna
behöver förtydligas med vilken roll organisationerna ska
ha för arbetet med tillgänglighet och mötesformer med
kommunen
förståelsen för funktionshindersperspektivet behöver
ökas i kommunens organisation, exempelvis genom
utbildningsinsatser. En god förståelse utgör grunden för
medvetna attityder och förhållningssätt.
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Kommunens roll

Hörby kommun och Sveriges alla kommuner agerar utifrån
ett kommunalt självstyre och ramlagstiftning. Syftet med
styrande dokument, såsom tillgänglighetsprogrammet,
är att ge anvisning om hur vi ska agera inom det
tolkningsutrymme som det kommunala självstyret ger,
samtidigt som vi förhåller oss till den ramlagstiftning som
finns. De styrande dokumenten ger inte bara anvisning om
hur vi ska agera utan syftar även till kvalitetsutveckling och
ständiga förbättringar.
Verksamheterna i kommunen styrs därmed bland annat
av en rad styrdokument som vi själva har antagit. Det
finns planer, policys, program, riktlinjer och så vidare.
Styrdokument kan generellt indelas i två kategorier:
dokument som syftar till förändring och utveckling (aktiverande)
och dokument som reglerar befintlig verksamhet och vårt
förhållningssätt till en given situation (normerande).
Hörby kommuns tillgänglighetsprogram pekar ut och
presenterar vad som ska göras för att kommunen ska vara
en god förebild och bidra till ett samhälle där alla kan delta,
oavsett funktionsförmåga. Programmet pekar ut vision,
mål och organisationen kring tillgänglighetsfrågorna samt
rollfördelning och ansvar för att tillgänglighetsarbetet
genomförs. Den tillhörande handlingsplanen innehåller
konkreta åtgärder och vilka som har ansvar för att dessa
åtgärder blir gjorda. Både tillgänglighetsprogrammet och
handlingsplanen är dokument som syftar till förändring, det
vill säga är aktiverande styrdokument.

28

Samrådshandling 2019-03-13

Internationellt, nationellt och lokalt

Som en viktig grund för arbetet med
tillgänglighetsprogrammet och för de fokusområden och
mål som har arbetats fram ligger de aktuella mål, planer
och program som finns på internationell, nationell, regional
och kommunal nivå. Detta tillsammans med lagstiftning
utgör utgångspunkterna för kommunens arbete med
tillgänglighet.

Målsättningar på internationell nivå

De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030,
samt FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning utgör en viktig grund för
tillgänglighetsprogrammet.
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De globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030
De 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Att arbeta för en ökad tillgänglighet är
utpekat som delmål i flera av de 17 globala målen för att uppnå en hållbar utveckling:

EKONOMISK

SOCIAL

EKOLOGISK

Mål för en ökad tillgänglighet som beskrivs i Agenda 2030.
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Mål 4: Att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Delmål: Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen
inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till
utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta
personer, inklusive personer med funktionsnedsättning,
ursprungsfolk och barn som lever under utsatta
förhållanden.
Mål 8: Att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla.
Delmål: Senast 2030 uppnå full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med
funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
Mål 10: Att minska ojämlikheten inom och mellan länder
Delmål: Till 2030 möjliggöra och verka för att alla
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras,
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och
politiska livet.
Mål 11: Att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.
Delmål: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra,
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara
transportsystem för alla. Förbättra vägtrafiksäkerheten,
särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med
särskild uppmärksamhet på behoven hos människor
i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med
funktionsnedsättning samt äldre personer.
Delmål: Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till
säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och
offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre
personer och personer med funktionsnedsättning.
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FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Förenta Nationernas konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning är gällande för Sverige
sedan 2009. Konventionen har 50 artiklar som beskriver
vad som krävs för att skydda de mänskliga rättigheterna
för personer med funktionsnedsättning. Konventionen
fokuserar på principerna om jämlikhet och ickediskriminering och listar ett antal nödvändiga åtgärder.
Principen om tillgänglighet genomsyrar alla artiklar
och åtgärder i konventionen. Alla lagar och all offentlig
verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det
innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner
är skyldiga att respektera, skydda och uppfylla rättigheterna.

Målsättningar på nationell nivå
Nationellt funktionshinderspolitiskt mål
Målet för funktionshinderspolitiken är att, med
FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer
med funktionsnedsättning. Detta i ett samhälle med
mångfald som grund.
För att nå det nationella målet inriktas arbetet mot fyra
områden:
•
•
•
•

Principen om universell utformning
Befintliga brister i tillgängligheten
Individuella stöd och lösningar för individens
självständighet
Att förebygga och motverka diskriminering

Lagstiftning

Det finns flera lagar som direkt berör arbetet med
tillgänglighet. Diskrimineringslagen, Plan- och bygglagen
(som bland annat specificerar kravet på Enkelt avhjälpta
hinder), Språklagen, Skollagen, Lagen om särskilt stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
Socialtjänstlagen (SOL) är exempel på lagar som tydliggör
kravet på kommunens ansvar i tillgänglighetsarbetet.
32
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Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler
Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
finns i plan- och bygglagens åttonde kapitel. I Boverkets
byggregler, BBR, finns tillämpningsföreskrifter till lagen
och förordningen. Boverkets byggregler gäller vid omeller nybyggnation, inklusive ändrad användning. De flesta
reglerna finns i avsnitt 3, men det finns också regler i avsnitt
8.
Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder är när den fysiska miljön är
utformad på sådant sätt att det blir ett hinder för
människor, som exempelvis en tröskel, att det saknas en
skylt, är dålig belysning eller ljudmiljö. Det är bra för alla
när funktionshinder åtgärdas, oavsett om man har en
funktionsnedsättning eller ej.
Krav på tillgänglighet i publika miljöer har funnits i planoch bygglagstiftningen sedan 1960-talet och kravnivån har
utvecklats efterhand. Kraven ställs vid nybyggnation och vid
större förändringar.
För att öka tillgängligheten i befintliga miljöer finns sedan
år 2001 bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta
hinder (BFS 2011:13) ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten
har tillträde och på allmänna platser. Det är oftast små
enkla åtgärder som är av stor betydelse för att personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna
använda publika lokaler eller allmänna platser.
Tillgänglighet på allmänna platser

Vid anläggning av nya allmänna platser och områden
ska de göras tillgängliga och användbara. Det gäller till
exempel gator, torg, parker, fritidsområden och friluftsbad.
Reglerna finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och
inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS
2011:5 ALM 2).

Exempel på tillgänglighet på allmänna
platser:
Byggnader ska vara tillgängliga och
användbara för personer med rörelseeller orienteringsnedsättningar. Till
exempel ska ett attefallshus som är ett
komplementbostadshus och ska användas
för permanentboende ska vara tillgängligt
och användbart för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Tomter
avsedda för bebyggelse ska vara tillgängliga
och användbara om det inte är orimligt med
hänsyn till terrängen och förhållandena i
övrigt. Det gäller även gator, torg, badplatser
med mera. Fritidshus med högst två bostäder
är undantagna. Arbetslokaler är undantagna
om det är obefogat att göra lokalerna
tillgängliga och användbara med hänsyn till
verksamhetens art.

Samrådshandling 2019-03-13

33

Diskrimineringslagen
Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande
tillgänglighet som en ny form av diskriminering i
diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering
ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att
människor med funktionsnedsättning kan delta på
likvärdiga villkor.
Övrig lagstiftning
Utöver dessa lagar finns bland annat även Bibliotekslagen,
Språklagen, Skollagen, Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om
bostadsanpassningsbidrag och Lagen om särskilt stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) som tydliggör
kravet på kommunens ansvar i tillgänglighetsarbetet.

Målsättningar på kommunal nivå

Målsättningar om tillgänglighet och
funktionshindersperspektivet förekommer i flera
kommunala styrdokument. I äldreomsorgsplanen där
man beskrivs exempelvis pågående arbete kring fysisk
aktivitet för att förebygga funktionsnedsättningar hos
äldre. Trafikplanen bidrar exempelvis med konkreta
beskrivningar av vad som krävs för en tillgänglig gatumiljö.
En övergripande målsättning som finns i Översiktsplanen
2030 är att: ”Kommunen ska arbeta för att offentliga
platser och lokaler ska vara tillgängliga för alla, oavsett
funktionsnedsättning”.
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9. Källförteckning
Tryckta källor Hörby kommun

Funktionsprogram för lokaler och särskilt boende, Vård och
omsorg, 2016, Hörby kommun
Handikappolitiskt program, 2002, Hörby kommun
Översiktsplan 2030, 2016, Hörby kommun

Tryckta källor

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, SÖ
2008:26
Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, 2015, Myndigheten för
delaktighet

Lagar, föreskrifter och förordningar
Bibliotekslagen (2013:801)

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna
råd
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om
avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit
allmänheten har tillträde och på allmänna platser
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och
inom områden för andra anläggningar än byggnader
Diskrimineringslagen (2008:567)
Förordningen om statliga myndigheters ansvar för
genomförande av funktionshinderspolitiken (2001:526)
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
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Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Plan- och bygglagen (2010:900)
Skollagen (2010:800)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Språklagen (2009:600)

Digitala källor

www.agenda2030delegationen.se
www.mfd.se
www.t-d.se
www.webbriktlinjer.se

Samrådshandling 2019-03-13

37

Hörby kommun
Ringsjövägen 4
242 80 Hörby
Epost: kommunen@horby.se
Telefon vxl: 0415-37 80 00
Hemsida: www.horby.se

