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1. Giltighet  

Denna tillgänglighetsplan inriktar sig på kvinnor och män, flickor och 
pojkar som bor i eller besöker Strömsunds kommun och som har någon 
form av funktionsnedsättning vare sig den är fysisk, psykisk eller intel-
lektuell.  
 
2. Ansvar  

Planen är ett styrdokument som gäller för alla nämnder, styrelser, för-
valtningar och bolag inom koncernen Strömsunds kommun. Att arbeta 
för ökad tillgänglighet är ett tvärsektoriellt ansvar och därför ska samt-
liga verksamheter genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv vid be-
slutsfattande. 
 
3. Syfte  

Syftet är att åstadkomma ett samhälle som är tillgängligt för alla. 
 
4. Inledning och bakgrund 

Tillgänglighetsplanen anger inriktningen för kommunens arbete för att 
skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla, med barn och unga som 
en särskilt prioriterad målgrupp. Planen ersätter det handikappolitiska 
programmet som gällt under åren 2001 – 2010. Planen visar vad som 
behöver åtgärdas inom kommunens verksamheter under åren 2014-
2016.  Att arbeta för en ökad tillgänglighet är något som berör oss alla 
oavsett ålder.  
 
Funktionsnedsättning kan uppstå när som helst. Det kan uppstå skador 
i samband med graviditet, förlossning, olyckor eller till följd av sjuk-
domar. Skadorna kan bestå under kortare eller längre perioder eller för 
resten av livet. När vi blir äldre kan våra förmågor avta både kroppsligt 
och/eller mentalt vilket leder till nedsättningar av olika funktioner. 
  
 Ibland kan den fysiska miljön göra oss funktionsnedsatta. Med rätt 
hjälpmedel och förutsättningar kan möjligheter skapas för att personer 
med funktionsnedsättning ska klara av situationer och arbetsuppgifter 
som annars varit omöjliga. Förhållningssättet ska vara att se möjlighet-
erna. Även om det finns en funktionsnedsättning så kan det samtidigt 
finnas många förmågor. Ofta är det den omgivande miljön som utgör 
hindret – inte funktionsnedsättningen. Ett samhälle som är tillgängligt 
gynnar alla medborgare.  
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Tillgänglighetsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp med represen-
tanter från Tillgänglighetsrådet, olika kommunala förvaltningar samt 
en representant från brukarorganisationerna.  Inventeringar av olika 
behovsområden har skett via möten med företrädare för olika verk-
samheter, via enkäter och andra undersökningar, kommunal E-panel 
samt via medborgardialog. Under arbetsprocessen har det hållits konti-
nuerlig dialog med Tillgänglighetsrådet i Strömsunds kommun. 
 
5. Koppling till Folkhälsoprogrammet  

Våren 2011 antogs folkhälsopolicy för Jämtlands län med en gemensam 
vision; 
”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen för en hållbar utveckling i Jämt-
lands län.”  
Länets folkhälsoarbete ska alltigenom utgå ifrån att samhället ska vara 
inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för alla – oavsett 
genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning, etnicitet, funkt-
ionsnedsättning och socioekonomisk situation. Länets övergripande po-
licy utgör en grund för lokala handlingsplaner som respektive huvud-
man ansvarar för.  
 
Kommunens folkhälsoprogram som inkluderar alla, har barn och unga 
som en särskilt prioriterad målgrupp. Programmet sträcker sig över 
åren 2011- 2016 och har följande prioriterade områden: 
 
• Delaktighet och inflytande 
• Ekonomiska och sociala förutsättningar 
• Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel 
• Tobak, alkohol, doping, narkotika och spel 
 
I folkhälsoprogrammet anges att det bör tas fram en separat handlings-
plan för personer med funktionsnedsättning, en plan som lyfter fram 
tillgänglighetsperspektivet.  
 
6. Definition av begrepp 

6.1  Funktionsnedsättning 

Den enskildes nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funkt-
ionsförmåga, vilken uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad 
skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara livslånga eller 
tillfälliga (antagen av Socialstyrelsens terminologiråd) 
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6.2 Funktionshinder 

Det hinder som samhället utgör på grund av en persons funktionsned-
sättning. Det är alltså miljön som utgör ett funktionshinder i de fall den 
blir en begränsning för personer med funktionsnedsättning (antagen av 
Socialstyrelsens terminologiråd) 
 
6.3 Tillgänglighet  

Enligt statliga Boverket kan tillgänglighet indelas i fem delar: organisa-
torisk, fysisk, social, psykisk och ekonomisk tillgänglighet. Att arbeta 
med tillgänglighet innebär till exempel att såväl information som fysisk 
miljö görs användbar för alla.   
 
7. Styrande dokument  

7.1 Internationellt  

År 1993 antog FN:s generalförsamling 22 standardregler om delaktighet 
och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Dessa standar-
dregler gäller för alla FN:s medlemsländer men är ej juridiskt bindande. 
Juridiskt bindande är däremot FN:s konvention om mänskliga rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning. Denna antogs av FN:s 
generalförsamling 2006 och av den svenska regeringen 2008. Att Sve-
rige antagit konventionen innebär att svenska staten ansvarar för att 
rättigheterna i konventionen förverkligas nationellt i hela landet. De 
allmänna principerna för konventionen redovisas i artikel 3, och är föl-
jande: 
 
• Respekt för människors värde och självbestämmande 
• Icke-diskriminering 
• Fullständigt och faktiskt deltagande i samhället 
• Respekt för olikheter och accepterande av att personer med funkt-

ionsnedsättning är en del av den biologiska mångfalden 
• Lika möjligheter 
• Tillgänglighet 
• Jämställdhet mellan män och kvinnor 
• Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn 

med funktionsnedsättning 
 
7.2 Nationellt 

Riksdagen antog år 2000 Sveriges första nationella handlingsprogram 
för Handikappolitiken: ”Från patient till medborgare”. Detta hand-
lingsprogram har nyligen reviderats och utgår numera från FN:s kon-
vention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning. Målen i den nya strategin är dock de samma som i det tidigare 
handlingsprogrammet: 
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• En samhällsgemenskap med mångfald som grund 
• Utformning av samhället så att människor med funktionsnedsätt-

ning blir fullt delaktiga i samhällslivet 
• Jämställdhet mellan kvinnor/flickor och pojkar/män med funkt-

ionsnedsättning 
 
Regeringen har i juni 2011 presenterat en ny strategi för funktionshin-
derspolitiken. Den grundar sig på 9 inriktningsområden och 17 sek-
torsmyndigheter har tagit fram delmål. Strategin gäller fram till 2016 
och resultatet av arbetet ska redovisas varje år i regeringens budget-
proposition. Delmålen ska redovisas av sektorsmyndigheterna fram till 
år 2016.  
 
I övrigt finns flera lagar som direkt berör arbetet med tillgänglighet. 
Diskrimineringslagen, Plan- och bygglagen (som bland annat specifice-
rar kravet på Enkelt avhjälpta hinder), Språklagen, Skollagen, Lagen 
om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Soci-
altjänstlagen (SOL) är exempel på lagar som tydliggör kravet på kom-
munens ansvar i tillgänglighetsarbetet. Myndigheten för handikappoli-
tisk samordning – Handisam – arbetar med samordning och stöd 
gentemot stat, kommun, region och landsting och har även en uppgift 
att bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för kon-
ventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsned-
sättning. 
 
7.3  Styrande dokument i kommunen  

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om politiska prioriteringar 
för åren 2014-15. I dokumentet görs det tydligt att budgeten är det 
övergripande och överordnade styrdokumentet för Strömsunds kom-
mun och bolagsstyrelser. Budgeten visar vad som är kommunfullmäk-
tiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Dessa ska brytas ner och 
omsättas i praktisk handling av nämnderna och styrelserna. De priori-
terade målen gäller under hela mandatperioden om inte annat anges. 
Planer, program och policies som kommunfullmäktige har beslutat om 
är underordnade budgeten och har en stödjande funktion.  
 
Alla styrande dokument ska tillgänglighetsintegreras. Styrande doku-
ment som på olika sätt berör och berörs av tillgänglighetsarbetet och 
tillgänglighetsplanen är till exempel: Översiktsplan och detaljplaner, 
Riktlinjer för fastighets- och lokalförsörjning, Boendeplan LSS, Folkhäl-
soprogram, Upphandlingspolicy, Matpolicy, Program mot våld i nära 
relationer, Barn- och utbildningsplan, Skolplan för gymnasieskolan, 
Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan. 
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8. Nuläge och behovsanalys i Strömsunds kommun 

Nedan redovisas kort om nuläget och det viktigaste som kommit fram 
under inventeringsfasen samt de prioriterade åtgärder som behöver 
vidtas. Handlingsplanen som tydliggör vad, hur, när och av vem det 
ska göras och hur det ska följas upp finns längst bak i dokumentet. 
   
8.1 Information och kommunikation 

Alla, medarbetare, medborgare och brukare av våra tjänster ska kunna 
ta del av och delta i kommunens verksamhet oavsett funktionsförmåga. 
Det ska vara möjligt att ha kontakt med verksamheten och ta del av in-
formation.  Människor med funktionsnedsättning ska kunna kommuni-
cera på lika villkor som andra. Om viktig information ska nå alla måste 
den tas fram i olika versioner, så kallade alternativa format.  
 
Detta har framkommit:  

För att kunna tillgodose medborgares och brukares behov behövs ut-
bildning bl a för publicister i hur man skriver på ett enklare sätt – Klar 
språk. Behov finns även av andra alternativa format, t ex lätt svenska, 
punktskrift, inläst på kassett, teckenspråk m.m. Det behövs kunskap om 
olika förmedlingstjänster för telefoni som taltjänst, teletal, bildtelefoni, 
texttelefoni och telefontolkning. Det behövs information om vad som 
finns och hur tjänsten kan användas. Det behövs hörselteknisk utrust-
ning installerad och att den ska fungera. Det har även framförts önske-
mål om SMS påminnelser och instruktionsfilmer t ex i hur blanketter 
fylls i. 
 
Detta behöver göras:  

• genomföra utbildningsinsatser bl a för publicister i hur man skriver 
på ett enklare sätt 

• instruktioner tas fram på intranätet för vägledning och nyttjande av 
förmedlingstjänster för ökad tillgänglighet  

• instruktioner tas fram på hemsidan för vägledning och nyttjande av 
tjänster för ökad tillgänglighet  

 
8.2 Bemötande och medvetenhet 

Alla som har kontakt med Strömsunds kommun ska få ett gott och lik-
värdigt bemötande. 
 
Personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor 
som andra anställda. Rekrytering, befordran och internutbildning 
måste ske så att ingen diskrimineras. Ibland behövs individuella an-
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passningsåtgärder. Funktionshindersperspektivet ska integreras i 
kommunens styrande dokument.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet ska känneteckna de 
kommunala arbetsplatserna 

  
Detta har framkommit:  

Det finns behov av utbildning av förtroendevalda och personal för ett 
bättre bemötande av personer med synliga och osynliga funktionsned-
sättningar. Förslag har framkommit om att använda diskriminerings-
lagstiftningen för en bredare utbildning.  
 
Detta behöver göras: 

• genomgång av kommunens styrande dokument för att se om funkt-
ionshindersperspektivet finns med  

• genomföra utbildningsinsatser för ökad medvetenhet om bemö-
tande av personer med synliga och osynliga funktionsnedsättningar   

 
8.3 Fysisk tillgänglighet - Bostad och utemiljö 

Alla människor ska kunna leva ett självständigt liv. Samhället ska ut-
formas så att personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara del-
aktiga på lika villkor som andra. Men bristande tillgänglighet i sam-
hället är fortfarande ett hinder för många. En fungerande färdtjänst 
skapar till exempel förutsättningar för att delta i samhällslivet utifrån 
den enskildes behov. Det talas om att miljön skapar hinder (funktions-
hinder) snarare än att individens nedsättning (funktionsnedsättning) är 
hindrande. I mångt och mycket handlar bristande tillgänglighet om att 
de lagar som finns, inte tillämpas.  Sedan 2011 finns en ny plan- och 
bygglag med regler kring tillgänglighet i byggd miljö.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Tillgängligheten i det kommunala bostadsbolagets bostäder ska öka 
 
Detta har framkommit:  

Det finns ett antal enkelt avhjälpta hinder som inte åtgärdats, som t ex 
borttagande av trösklar, installation av en-greppsblandare och automa-
tiska dörröppnare till offentliga lokaler.  
 
Det finns även behov av taklift på offentliga toaletter. Strömsunds Hy-
resbostäders flerfamiljshus saknar hiss.  
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Nuvarande organisation av färdtjänsten behöver ses över, eftersom det 
har kommit in många klagomål. Det behövs dessutom bättre planering 
runt handikapparkeringar, så att den funktionsnedsatte kan ta sig i och 
ur bilen utan risk att bli påkörd av andra trafikanter. Snöröjning som 
dröjer skapar problem för många med rullstol, rollator m m. Grusning 
och sandning är viktigt för att förebygga skador och olyckor samt för 
att underlätta för gående. Höga trottoarkanter gör det svårt att ta sig 
fram med rullstol eller rollator. 
 
Detta behöver göras: 

• använda relevanta checklistor för att säkerställa att tillgängligheten 
beaktas vid alla byggnationer och renoveringar som utförs i kom-
munens och bostadsbolagets fastigheter 

• installera hiss i minst ett flerfamiljshus i bostadsbolagets fastigheter i 
varje tätort i kommunen 

• se över tillgängligheten i kommunens tätorter när det gäller utemil-
jöer som kommunen ansvarar för 

• se över avtalet med Regionförbundet när det gäller färdtjänst  
 
8.4 Utbildning  

En god utbildning är mycket viktig för den enskilda personens framtid, 
för att kunna delta i samhällslivet och för att kunna få ett arbete. Alla 
ska ha tillgång till utbildning, oavsett funktionsförmåga. Skolan ska 
hålla en god kvalitet och alla barn och ungdomar ska få det stöd de be-
höver för att klara av skolan med godkända betyg. 
 
Det totala antalet elever i grundskola/grundsärskola (förskoleklass till 
och med årskurs 9) var våren 2013, 1157 barn/elever. Utav dessa hade 
18 % åtgärdsprogram. Orsaker till åtgärdsprogram kan t ex vara elever 
som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, elever som är nyan-
lända samt elever som av andra anledningar har behov av extra stöd.  
Exempel på åtgärder som vidtagits för att stödja barnen är stöd av spe-
cialpedagog, tillfälliga små undervisningsgrupper, mer undervisnings-
tid, tillrättalagd undervisning, stöd av elevhälsan, hemundervisning 
samt täta uppföljningssamtal om genomförda elevåtgärder. 
 
I september 2013 fanns nio elever inskrivna i grundsärskolan.  Av dessa 
går tre i Östersund. De sex grundsärskoleelever som går i kommunens 
skolor är samtliga integrerade tillsammans med grundskolans elever 
och har tillgång till specialpedagog/speciallärare. 
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Gymnasieskola 

 
För att underlätta i övergången mellan gymnasieskolan och det som 

kommer efteråt har utvecklingsprojektet Verktyg hela vägen bedrivits 
sedan 2012.  Målgruppen är ungdomar i åldern 17-23 år, som på grund 
av läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning behöver 
kompenserande verktyg eller hjälpmedel. I projektet arbetar specialpe-
dagog och andra pedagoger tillsammans med rektor för att eleverna 
ska få tillgång till rätt verktyg. De kunskaper och erfarenheter som pro-
jektet bidragit med ska införas i skolans fortsatta arbete.  
 
Under läsåret 2013/2014 är det 3 elever som går enligt det gamla 
särskolegymnasiet.  
 
Förutom stöd av tekniska hjälpmedel med kompensatoriska program/ 
appar får eleverna hjälp med struktur, upplägg och uppföljning. 
Eleverna får även extra studie- och yrkesvägledning. Praktikperioder 
förbereds och uppföljning sker under och efter praktikperioden.  
 
Målet är att stödet i huvudsak ska ges inom klassrummets ram. Under-
visningen ska anpassas till varje individ. Alla elever på skolan har egna 
datorer med kompensatoriska hjälpmedel. Detta ökar tillgängligheten 
och likvärdigheten.  
  
Under 2014 utökar Skyttegymnasiet sin verksamhet med en ny nation-
ell utbildning för skyttar med funktionsnedsättning.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• alla barn/elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola ska 
klara kunskapsmålen 

• universitets- och högskoleutbildning på distans ska tillhandahållas   
 
Detta har framkommit:  

Det är viktigt med fortsatt satsning för att utveckla användandet av 
likartat teknikstöd (it) på alla skolor.  
 
Detta behöver göras:  

• genomföra utbildningsinsatser för att öka kunskapen om hur alter-
nativa pedagogiska verktyg kan användas för att alla ska klara sko-
lans mål  
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8.5 Arbete och sysselsättning  

Alla människors kompetens och vilja att arbeta ska tas tillvara. Personer 
med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet utifrån sina 
förmågor och förutsättningar. En ökad delaktighet och meningsfullhet 
för individen leder på sikt till minskad ohälsa. Utöver det medför ökat 
deltagande i arbetslivet minskade samhällskostnader, liksom ökade in-
täkter i form av inkomstskatt. För att klara framtida arbetskraftsförsörj-
ning är det viktigt att ta tillvara alla resurser i samhället. 
 
Antalet personer som har beviljats särskilda sysselsättningsinsatser för 
personer med funktionsnedsättning var i september 2012, 237 personer. 
Motsvarande siffra för september 2013 var 258 personer. (Källa: Arbets-
förmedlingens statistik). 
 
Med särskilda sysselsättningsinsatser avses: lönebidrag, offentligt 
skyddat arbete, utvecklingsanställning, trygghetsanställning, kultur-
arvslyftet samt utvecklingsanställning Samhall.  
 
I november 2013 var det 73 personer med funktionsnedsättning (enligt 
Arbetsförmedlingens kodning) som var öppet arbetslösa av totalt 328, 
vilket motsvarar ca 22 %. 
 
Strömsunds kommun har ansvarat för EU-projekten På Väg och Ar-
betskraftskoordinator, som bland annat arbetat för att personer med 
funktionsnedsättning ska nå egen försörjning genom arbete eller stu-
dier. Inom teknik- och serviceförvaltningen finns Kommunfix, en ar-
betsplats avsedd för offentligt skyddade anställningar (OSA).  
 
Utöver det finns personer med OSA och andra anställningsformer med 
statligt stöd anställda i kommunens övriga verksamheter. Framtid- och 
utvecklingsförvaltningen har under 2013 haft särskilda pengar för att 
möjliggöra anställningar i alla kommunens verksamheter, så kallade 
strategiska anställningar.  
 
Under 2012 och 2013 fick ett antal ungdomar möjligheten att kombinera  
offentligt skyddad anställning med studier.  
 
Kommunen har som målsättning att ta emot en praktikant per tionde 
anställd. 
 
Prioriterade mål (politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram): 

• Kommuninvånarnas förmåga till egen försörjning ska öka 
• Ungdomsarbetslösheten ska minska 
• Kommunen ska ställa praktikplatser till förfogande 
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Detta har framkommit:  

Många med funktionsnedsättning står utanför arbetslivet. Det kan vara 
svårt att hitta arbetsgivare som anställer personer med funktionsned-
sättning, då behovet av anpassningar och handledning ibland är omfat-
tande. Det behövs därför fler arbetsplatser för prövning, träning och 
anställning. Genom att samla kompetens inom kommunens blivande 
arbetsmarknadsenhet samt bibehålla och utveckla samarbetet med 
andra aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen och näringslivet, skapas 
förutsättningar för att varje person får rätt stöd.  
 
Detta behöver göras: 

• öka antalet platser för arbetsträning/arbetsprövning 
• öka antalet personer med funktionsnedsättning på arbetsmark-

naden 
 
8.6 Sociala tjänster  

Antalet personer som beviljas insatser enlig Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade varierar över tid. Insatser som kan 
beviljas är till exempel: bostad med särskild service, daglig verksamhet, 
personlig assistans, kontaktperson, boende i familjehem eller bostad 
med särskild service för barn och ungdom. Det finns hösten 2013 inga 
beslut enligt LSS som inte är verkställda.  
 
Av kommunens årsredovisning 2012 framgår att antalet sysselsatta i 
daglig verksamhet minskat på senare år - från 45 personer 2010 till 32 
personer 2012 - bland annat för att flera gått i pension.  
 
Det finns även ett antal personer som på grund av olika funktionsned-
sättningar beviljats insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatser som 
beviljas kan t ex vara i form av hemtjänst, särskilt boende, boendestöd, 
familjehem eller kontaktperson.  
 
Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det 
gäller barn och unga  

• Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det 
gäller vuxna med missbruksproblem 

 
Detta har framkommit:  

Behovet av stöd i boendet har ökat under de senaste åren. I den under-
sökning som genomförts bland personer med psykisk funktionsned-
sättning finns bl a ett stort antal ungdomar som idag bor hemma hos 
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sina föräldrar, men som på några års sikt mest troligt kommer att flytta 
hemifrån. Även inom projektet På Väg har behovet av boendestöd 
uppmärksammats.  Att boendesituationen fungerar är många gånger 
avgörande för att resten av tillvaron ska fungera. Det kan behövas ett 
stöd för personlig hygien, eller för att tvätta kläder och städa. Personer 
kan behöva stöd för att planera matsedel, handla och tillaga mat. Ibland 
kan det behövas hjälp för att komma i tid till praktik eller arbete. 
 
Det har periodvis varit svårt att verkställa beslut om kontaktperson/ 
kontaktfamilj, framförallt beroende på svårigheter att hitta perso-
ner/familjer som är beredda att ta på sig uppdragen.  
 
Detta behöver göras: 

• utöka boendestödet och formerna för alternativa boendelösningar 
• hitta andra alternativ till lösning när det inte är möjligt att finna en 

kontaktperson/kontaktfamilj  
 
8.7 Fritid och kultur 

Att kunna delta i kultur- och idrottslivet är en grundläggande rättighet. 
Kulturens värden ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsför-
måga och det ska vara möjligt för alla människor att utöva idrott och 
motion.   
 
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika före-
ningar och organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, 
pensionärsverksamhet, utvecklings- och försöksverksamhet för barn 
och ungdomar, verksamhet för funktionsnedsatta och övriga ideella 
och kulturella föreningar enlig normer som beslutats av kommunfull-
mäktige.  
 
I förslaget till reviderad Kultur- och fritidsplan finns följande mål för 
ökad tillgänglighet:  
  
 biblioteksverksamheten ska utvecklas så att tillgängligheten ökas 

 
 flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska 

kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter på sina villkor  
 
 anläggningar och lokaler ska vara tillgängliga för flickor och pojkar, 

kvinnor och män med funktionsnedsättning  
 
 vid fördelning av anläggnings- och driftsbidrag tas hänsyn till till-

gänglighet för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktions-
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nedsättning samt även hänsyn ur ett jämställdhetsperspektiv mellan 
könen  

 
 kommunala friluftsområden, spår och strövområden även i framti-

den finns tillgängliga för alla, oavsett kön och ålder  
 
 förutsättningar skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter och ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv  

 
 kulturevenemang görs tillgängliga i hela kommunen 
 
 ha god kontakt med organisationer som företräder flickor och pojkar, 

kvinnor och män med funktionsnedsättning 
 

Prioriterade mål (Politiska prioriteringar 2014-2015 och budgetram):  

• Andelen ungdomar som engagerar sig i föreningslivet ska öka 
• Alla barn och ungdomar (6-19 år) ska erbjudas plats i musik och kul-

turskolan.  
 

Detta har framkommit.  

Det behövs bättre information om fritidssysselsättningar och kulturella 
evenemang som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
Önskemål har framförts om att samla information om olika kultur- och 
fritidsaktiviteter bland annat under skollov på kommunens hemsida. 
Informationen ska vara samordnad och lättillgänglig.  Samarbete med 
olika aktörer behöver utvecklas.  
 
Detta behöver göras:  

• förbättra informationen om fritidssysselsättningar och kulturella 
evenemang som är tillgängliga för personer med funktionsnedsätt-
ning t ex via information på kommunens hemsida. 

 
9. Genomförande 

Denna tillgänglighetsplan är ett styrdokument som gäller för alla 
nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag inom koncernen trömsunds 
kommun. Arbetet med tillgänglighet är tvärsektoriellt och det är viktigt 
att alla ser sin roll i tillgänglighetsarbetet. För att kunna bedriva ett 
långsiktigt och effektivt tillgänglighetsarbete bör samtliga verksamheter 
genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv. Innan beslut fattas ska 
konsekvenser för tillgänglighet beskrivas utifrån framtagen checklista 
vid tjänsteskrivelser. 
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Samverkan och samarbete såväl inom kommunens förvaltningar som 
med föreningar, organisationer, andra myndigheter och företag är en 
förutsättning för ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete. 
 
10. Ansvar 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen 
av kommunens verksamheter. I uppdraget ingår att ha uppsikt över de 
övriga nämnderna samt kommunala bolag och stiftelser. 

 
Nämnder 

Nämnder, inklusive kommunstyrelsen i sin egenskap av verksamhets-
ansvarig nämnd, ska arbeta med den handlingsplan som kommun-
fullmäktige har beslutat om för kommunens tillgänglighetsarbete. 
 
Varje verksamhetsansvarig nämnd ska därför: 
 
• Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till aktivitetsplaner 

för tillgänglighetsarbete inom den egna verksamheten. 
• Besluta om planer för den egna verksamheten. 
• Delge kommunstyrelsen beslutade planer. 
• Följa upp beslutade aktivitetsplaner. 

 
Förvaltnings- och avdelningschefer 

Förvaltnings- och avdelningschefer ska, enligt uppdrag från nämnden,  
upprätta förslag till aktivitetsplaner, genomföra beslutade planer, följa 
upp dem och återrapportera till nämnden.  
 
Förvaltnings- och avdelningschefer ska ge det interna kvalitetsnätver-
ket underlag för den årliga rapporten till kommunstyrelsen och Till-
gänglighetsrådet.  

 
Interna kvalitetsnätverket (IKN) 

Interna kvalitetsnätverket ska årligen (första kvartalet) sammanställa en 
rapport och redovisa till kommunstyrelsen och tillgänglighetsrådet. Re-
sultaten redovisas till kommunfullmäktige 2016, vid planperiodens slut.  
 
Åtgärderna ska arbetas in i förvaltningarnas och bolagens mål, budget 
och verksamhetsplaner. 
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Vad (aktivitet) Hur (metod) När  

(i tiden) 
Vem (ansvar) Uppföljning (vad och 

hur ) 
Information och kommunikation 

Texter ska vara lätta att förstå genomföra utbildningsinsatser bl a för pub-
licister i hur man skriver på ett enklare sätt 
 

2014 Kommunlednings- 
förvaltningen 

att utbildning är genom-
förd 

Kunskapen om hur kommu-
nens personal använder olika  
hjälpmedel ska öka  

instruktioner tas fram på intranätet för väg-
ledning och nyttjande av förmedlingstjäns-
ter för ökad tillgänglighet   

2014 Kommunlednings- 
förvaltningen 

att det finns instruktioner 
på intranätet 

Öka tillgängligheten till 
hemsidan 

instruktioner tas fram på hemsidan för väg-
ledning och nyttjande av tjänster för ökad 
tillgänglighet  
 

2014 Kommunlednings- 
förvaltningen 

att det finns instruktioner 
på hemsidan 

Bemötande och medvetenhet 
Funktionshindersperspek-
tivet ska integreras i kom-
munens styrande dokument 

genomgång av kommunens styrande do-
kument för att se om funktionshindersper-
spektivet finns med  
 

2014-2015 Kommunlednings-
förvaltningen 

att styrande dokument 
har tillgänglighetsintegre-
rats  

Medvetenheten och kun-
skapen om synliga och osyn-
liga funktionsnedsättningar 
ska öka 
 
 
 

genomföra utbildningsinsatser för ökad 
medvetenhet om bemötande av personer 
med synliga och osynliga funktionsnedsätt-
ningar   
 

2014-2016 Nämnder/ 
styrelser/ 
förvaltningar/ 
avdelningar  

redovisning till interna 
kvalitetsnätverket jan 
2017. 
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Fysisk tillgänglighet - Bostad och utemiljö 
Tillgängligheten skall beak-
tas vid alla byggnationer och 
renoveringar som utförs i 
kommunens och bostadsbo-
lagets fastigheter 
 

använda relevanta checklistor för att säker-
ställa att tillgängligheten beaktas vid alla 
byggnationer och renoveringar som utförs i 
kommunens och bostadsbolagets fastigheter 
 

2014-2016 Teknik och service-
förvaltningen  
Strömsunds hyres-
bostäder 

att tillgängligheten har 
beaktats via checklistor 
 

Tillgängligheten i allmännyt-
tans bostäder ska öka 

installera hiss i minst ett flerfamiljshus i bo-
stadsbolagets fastigheter i varje tätort i 
kommunen 
 

2014-2016 Strömsunds Hyres-
bostäder 

att det finns minst en hiss 
i varje tätort i bostadsbo-
lagets bestånd 

Förbättra möjligheterna att 
resa för personer med funkt-
ionsnedsättningar  

se över avtalet med Regionförbundet när 
det gäller färdtjänst  
 

2014 Kommunfullmäktige beslut i kommunfullmäk-
tige 

Öka tillgängligheten i utemil-
jöer i kommunens tätorter  
 

se över tillgängligheten i kommunens tätor-
ter när det gäller utemiljöer som kommunen 
ansvarar för 
 

2014-2015 Teknik- och service-
förvaltningen 

att plan för åtgärder har 
upprättats utifrån inven-
teringen 

Utbildning 
Alla elever ska klara skolans 
mål 

genomföra utbildningsinsatser för att öka 
kunskapen om hur alternativa pedagogiska 
verktyg kan användas för att alla ska klara 
skolans mål  
 
 
 

2014-2016 Barn- och utbildnings-
förvaltningen 
Framtids- och utveckl-
ingsförvaltningen 
 
 

måluppfyllelse samt 
skriftlig  
redovisning från ITK 
gruppen 
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Arbete och sysselsättning 
Antalet personer med funkt-
ionsnedsättning som får möj-
lighet att arbetsträna/ 
arbetspröva inom kommu-
nens verksamheter ska öka 

öka antalet platser för  
arbetsträning/arbetsprövning  
 

2014-2016 Kommunlednings 
förvaltningen 

årligt antal platser jämfört 
med 2013 

Öka antalet personer med 
funktionsnedsättning på ar-
betsmarknaden 

samordning av resurser inom kommunen 
och hos andra aktörer för att fler ska få ar-
bete 

2014-2016 Kommunlednings 
förvaltningen 

Statistik från Arbetsför-
medlingen 

Sociala tjänster 
Det ska finnas möjligheter att 
få stöd i det egna boendet 
 

utöka boendestödet och hitta former för al-
ternativa boendelösningar 

2014-2016 Vård och social 
förvaltningen 

Antal beslut om boende-
stöd  

Det ska finnas möjligheter att 
få stöd och avlastning 

hitta andra alternativ till lösning när det inte 
är möjligt att finna en kontaktfa-
milj/kontaktperson  

2014-2016 Vård och social 
förvaltningen 

Alternativa lösningar som 
erbjudits när beslutet ej 
har kunnat verkställas 
 

Fritid och kultur 
Informationen om fritidssys-
selsättningar och kulturella 
evenemang som är tillgäng-
liga  
 

förbättra informationen om fritidssysselsätt-
ningar och kulturella evenemang som är 
tillgängliga för personer med funktionsned-
sättning t ex via information på kommunens 
hemsida  

2014 Barn-, kultur- och ut-
bildningsförvaltningen 

redovisning till inter-
na kvalitetsnätverket  

Aktiviteter under skollov ska 
vara tillgängliga för flick-
or/pojkar med funktions-
nedsättning 

se till att aktiviteter som anordnas av kom-
munen under lov är tillgängliga för alla 

2014 Barn-, kultur och ut-
bildningsförvaltningen 

redovisning till interna 
kvalitetsnätverket. 
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