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Tillgänglighetsplanen  
 
 
Visionen för planen är ett samhälle för alla. 
 
Policy  Planen ska bidra till att få en strategi på genomförandet  
             av målen i regeringens funktionshinderpolitik på 
                 kommunal nivå. 

 
Kommunens värdegrund Livskvalité för alla 
  
Syfte Öka medvetenheten och förståelsen för behoven i vardagen 

för personer med funktionsnedsättningar. 
  
Målet Undanröja hinder både i den fysiska miljön och i samhällslivet 

för personer med olika funktionsnedsättningar 
 
 
Prioriteringar 
 

1. Tillgänglighetsrådet ska bjuda in sig till forum inom kommunens 
verksamhet, i näringslivet eller hos andra samhällsaktörer för att 
öka medvetenheten genom dialog. 

 
2. Utforma och följa upp planer och åtgärdsplaner där 

tillgänglighetsperspektivet ska ingå och uppnås. 
 

3. Öka tillgängligheten och förhindra att nya hinder uppstår genom 
information, rådgivning och platsbesök. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tillgänglighetsrådet på platsbesök i 

Brösarp.  
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Sammanfattning 
Tillgänglighetsplanen grundar sig på den nationella handikappolitikens 
strategier och mål. Prioriteringar och fem utvecklingsåtgärder har 
formulerats, för att uppnå kommunala mål kring tillgänglighet och 
användbarhet inom ett antal områden.  
Politiker och representanter från organisationerna i tillgänglighetsrådet har 
enats och arbetat fram planen. 
Delaktighet i vardagen och samhällslivet för personer med 
funktionsnedsättningar ska förbättras och utvecklas utifrån planens syfte 
och åtgärder. 
 
Planen innehåller förslag på hur verksamhet med en tydlig 
ansvarsfördelning kan utveckla förutsättningarna för tillgänglighet i 
Tomelilla. Tillgänglighetsrådet har i uppgift att bjuda in sig till dialog, 
platsbesök, rådgivning m.m. kring behoven av tillgänglighet och 
användbarhet hos personer med funktionsnedsättningar. 
 
Den förväntade effekten av planens åtgärder är att öka medvetenheten, 
förbättra bemötandet och samhällsinformationen. Befintliga hinder och 
brister ska tas bort och nya hinder ska undvikas i den fysiska miljön. Krav på 
användbarhet ska påtalas vid upphandling. Utveckla och samordna nätverk 
kring utbildning, arbete och sysselsättning. 
 
Följande områden och åtgärder ingår i planen: 

1. Ökad medvetenhet kring behoven. 
2. Tillgänglighetsarbete inom kommunal verksamhet. 
3. Tillgänglighetåtgärder i kommunala fastigheter och på allmän plats 

samt offentlig toalett. 
4. Tillgänglig information. 
5. Upphandling med krav på användbarhet. 

 
 
  
 
 

 
  

Toalett ”Kotten” även för personer med 
rörelsehindrade i Kronoskogens Naturreservat.  
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Bakgrund 
Målet i den nationella politiken kring funktionshinder är att samhället ska 
utformas, så att människor med funktionsnedsättningar blir fullt delaktiga i 
samhällslivet och jämlika i levnadsvillkor. Från regeringsnivå till kommunal 
verksamhet ska kraven och behoven av tillgänglighet finnas med i all 
verksamhet för att uppnå ett tillgängligare Sverige (prop:1999/2000:79). 
 
Ovanstående mål grundar sig på FN:s konvention om mänskliga rättigheter 
för personer med funktionsnedsättningar och FN:s Standardregler för 
tillgänglighet i alla samhällsområden som har undertecknats av Sveriges 
riksdag.  
Den första januari 2015 införs ett nytt förbud i Diskrimineringslagen om 
bristande tillgänglighet. Det ska bidra till ökad tillgänglighet och likvärdiga 
villkor för personer med funktionsnedsättningar. 
 
Tillgänglighetsplanen för 2011 – 2014 har utvärderats och en del har 
utvecklats men någon åtgärd kommer att kvarstå. Ansvars- och 
planeringsarbetet kring tillgänglighet har inte varit en självklar del i 
organisationen. Däremot har en del åtgärder inom andra projekt 
genomförts med tanke på tillgängligheten, som exempelvis en tillgänglig 
slinga i Kronoskogen med en tillgänglig toalett. 
 

Regeringens mål och politik för tillgänglighet 2011 -2016 
Tio prioriterade områden ingår i regeringens plan; 

 Arbete 

 Utbildning 

 Trygghet 

 Hälsa 

 Tillgänglighet 

 Resa 

 Internet 

 Kultur, massmedia och idrott 

 Domstolar och polis 

 Konsument (utbud och användbart) 
 

Samhället ska arbeta med respekt för människors frihet och att 
diskriminering ska motverkas. Alla ska kunna vara med i samhället och klara 
sig så självständigt som möjligt. Både fysiska och sociala hindren ska tas 
bort för att öka tillgänglighet och användbarhet.  
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Planarbete 
Planen har tagits fram genom ett samarbete mellan handikapp-
organisationer, politiker och tjänstemän i tillgänglighetsrådet. 
En arbetsgrupp från rådet har formulerat handlingen utifrån de nationella 
målen och uppföljningen av förra planen. Planens ansvarsfördelning och 
åtgärder grundar sig på resultatet av tidigare plan och vilka områden som 
behöver uppmärksammas. Olika lagstiftningskrav ligger också till grund för 
åtgärdsförslagen. 
Tillgänglighetsstrategen har haft enskilda dialoger med kommunchef, 
verksamhetschefer och de tjänstemän, som är berörda av planens åtgärder. 
 
Planen kommer att gå på remiss först till tillgänglighetsrådet, 
verksamhetscheferna och tjänstemän och sen till de politiska partierna. 
 

Tomelillaperspektiv 
Enligt nationella beräkningar har 20 procent av befolkningen någon form 
av funktionsnedsättning. Det innebär för Tomelilla cirka 2600 personer. 
Man får räkna med en viss differens både uppåt och neråt. 
 
Cirka125 personer i kommunen hade under 2014 insatser enlig lagen om 
stöd och service, LSS. Det handlar om personer med funktionsnedsättningar 
som har omfattande behov av stöd och service. 
 
Sociala investeringsfonden som är avsatt för att ge stöd till familjer och barn 
med olika behov pågår. Insatser och utbildningar har genomförts och 
kommer att fortsätta. 
 
25 procent av Sveriges vuxna befolkning har svårigheter att förstå och läsa 
en tidningsartikel på grund av bland annat funktionsnedsättningar. Denna 
begränsning behöver beaktas när kommunen informerar, lämnar ut 
skriftliga beslut och vid annan kommunikation med medborgarna. 
 
Antalet personer med funktionsnedsättningar minskar inte utan olyckor, 
skador, sjukdomar och födelseskador kvarstår.  
Livsstil med konsumtion av olika droger, lite fysisk aktivitet m.m. resulterar 
också i vissa funktionsnedsättningar. Yrkesrelaterade förslitningar medför 
också begränsade funktioner.  
En ökande äldre befolkning som är friskare längre än tidigare generationer 
deltar mer i samhällslivet även om man har vissa begränsningar eller är i 
behov av hjälpmedel. Det krävs att det beaktas i samhällsplaneringen så att 
man ska kunna vara självständig i sitt boende och i sin närmiljö samt kunna 
delta i samhällslivet(kommunikationer, kultur och fritidsutbud, service m.m.)  
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Den fysiska miljön i Tomelilla har inventerats och inventeras fortlöpande. 
Nivåskillnader till och i offentliga fastigheter samt på allmän plats är den 
största begränsningen i miljön. Behovet av tillgängliga bostäder och 
tillgängliga offentliga toaletter står fortfarande högt på åtgärdslistan för 
den fysiska miljön. 
 

Tillgänglighet 
Begreppet tillgänglighet är ett samlat begrepp för tillgänglighet och 
användbarhet. Det handlar om miljön, men även om utformning av 
inredning, produkter och tjänster samt information i ett helhetsperspektiv. 
 
Användbarhet ger möjligheter för personer med funktionsnedsättningar 
att i sin livssituation; 

 vara delaktiga i samhällets utbud och aktiviteter 

 kunna använda tjänster och service 

 besöka lokaler och bostäder 

 ta del av samhällsinformationen 

 leva så självständigt som möjligt. 

 
 
Definition av funktionshinder och funktionsnedsättning  

 
Funktionsnedsättning är kopplat till en persons diagnos, sjukdom eller 
nedsättning och behöver inte innebära ett hinder för delaktighet eller 
tillgänglighet. 
Funktionshinder.  
Om miljön, bemötandet eller informationen hindrar personens delaktighet 
då är funktionsnedsättningen ett funktionshinder i förhållande till miljön, 
informationen m.m. 
Begreppet handikapp används inte längre. 
 
Dolda och synliga funktionsnedsättningar 
Behoven för dolda och synliga funktionsnedsättningar redovisas i slutet av 
handlingen.  
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Ansvars- och finansieringsprincipen 
Ansvars- och finansieringsprincipen ska tydliggöras och finnas med i 
planen. Varje verksamhet inom kommunen har ett finansieringsansvar, för 
att tillgängligheten blir tillgodosedd. I kommunens budgetarbete ska varje 
år kostnader/finansiering av åtgärder i tillgänglighetsplanen redovisas och 
kostnadsberäknas. Alla åtgärder medför inte kostnader utan handlar om 
förhållningssätt och rutiner. 

 
Handikapporganisationernas roll 
Handikapporganisationerna är delaktiga i planens framtagande och 
tillgänglighetsrådet enas om planen innan den går till politiskt beslut. 
Tillgänglighetsrådet har vid sina samråd med politiken möjlighet att bevaka 
planens syfte och mål för att förbättra förutsättningarna för personer med 
funktionsnedsättningar. 
 

Kommunal verksamhet 
För att Tomelilla kommun ska uppnå en tillgänglig verksamhet behöver alla 
som arbetar i verksamheten ta ansvar för planens syfte och mål. 
Tillgänglighetperspektivet ingår både i områden som berör miljön samt 
sociala och ekonomiska ansvarsområden. 
Ansvaret innebär att chefer för kommunens verksamheter och berörda 
tjänstemän i ledningen har ett större ansvar att utveckla och bevaka 
tillgänglighetsarbetet inom sitt ansvarsområde. Åtgärder m.m. ska redovisas 
vid den årliga budgetprocessen och bör finnas med i kommunens 
årsberättelse.  Se ansvarfördelning sidan 8. 
 

Tillgängliga Tomelilla 
Tillgängligheten till samhällslivets utbud och aktiviteter samt den fysiska 
miljön ska finnas för alla, både för medborgare och för besökande. För att 
kunna uppnå ett tillgängligt Tomelilla behöver alla hjälpas åt. 
Delaktighet från politiken, näringslivet, andra samhällsaktörer, 
handikapporganisationerna och medborgarna behövs, för att uppnå en 
positiv utveckling. Tillgänglighetsrådet får bjuda in sig till de forum där 
politiken, näringslivet, kultur- och turismverksamheter möts, för att 
uppmärksamma och samverka kring tillgänglighet och användbarhet. 
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Hur uppnår vi syftet och målet under 2015 – 2018? 
 
Öka medvetenheten och kunskapen 
Öka medvetenheten om vilka behov personer med funktionsnedsättningar 
har. För att uppnå detta behövs kunskap och dialog om olika 
funktionsnedsättningars behov. 
Bemötande 
Ett bemötande ska upplevas positivt och att personen med 
funktionsnedsättning känner att man får förståelse för sina behov.  
Information och kommunikation 
Begränsningar och hinder ska undanröjas både i dialogen och i 
informationen till personer med funktionsnedsättningar. Tydlig skyltning för 
att de ska kunna orientera sig i den fysiska miljön. 
Planer, projekt och beslut 
Oavsett vilka planer, beslut eller projekt, som genomförs så ska 
tillgängligheten bedömas.  
Praktiska åtgärder 
Platsbesök och vandringar tillsammans med rådets representanter. 
Rådgivning, checklistor och rutiner kan behövas för att införa 
tillgängligheten i verksamheten och vid genomförande av åtgärder. 
 

 
Vem ansvarar för tillgänglighetsplanens syfte, mål och 
prioriteringar? 
 
Kommunfullmäktige tar beslut och har därmed det yttersta ansvaret för 
tillgänglighetsplanen. 
Kommunstyrelsen har det aktiva ansvaret för att planen upprättas, 
används och följs upp. 
Kommunchefen har ett övergripande ansvar för genomförande av planen 
inom ramen för beslutad budget. 
Verksamhetscheferna har ansvar för utvecklingen i det löpande 
verksamhetsarbetet och budgetplaneringen kring utvecklingen av 
tillgängligheten. 
Tillgänglighetsstrategen ansvarar för planens samordning och en 
uppföljning på våren varje år.  
Ansvarar för vissa utvecklingsåtgärder i planen i samverkan med 
tillgänglighetsrådet, verksamhetscheferna och ovanstående chefer.  
Bevakar, granskar och ger råd kring tillgänglighetsperspektivet vid 
utveckling, planering och byggnation inom kommunal verksamhet, men 
även utåt mot privata aktörer 
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Berörda tjänstemäns verksamhetsområde ingår i utvecklingsarbetet, 
enligt planens policy och mål. 
Ekonomichef, personalchef, utvecklingsstrateg, kommunikationschef, 
näringslivschef, inköpssamordnare, miljöstrateg, gata-parkchef och 
fastighetschef m.fl. 
 
Österlenhem AB och TIAB ansvarar för att i deras verksamhet uppnå 
tillgänglighet och användbaret i sina lokaler och bostäder. 

 
Övriga planer i kommunen  
Tillgänglighetsperspektivet både ur fysisk-, psykisk-, social- och ekonomisk 
synvinkel ska ingå i nedanstående planer. Ingå i en hållbar utveckling. 
 
Översiktsplan till år 2025. 
Visioner och framtidsplaner för Tomelilla kommun hur mark och 
vattenområden ska användas. Utvecklingen kring bostäder, 
kommunikationer m.m. ingår också i planen. 
Arbetet med planen pågår där tillgänglighetsaspekterna ska ingå. 
 
Detaljplaner.  
Kraven på tillgänglighet är av allmänt intresse, enligt Plan och 
bygglagstiftningen. I detaljplanerna och dess beskrivning redovisas olika 
ändamål, användningen av mark, bebyggelsens utformning och detaljer hur 
byggnadsverk ska utformas. Lagstiftningens tillgänglighetskrav handlar om 
utformning(bygglov) och tekniska egenskaper (tekniskt samråd) både på 
tomt och i byggnation, vilket redan i detaljplanen behöver samrådas om. 
 
Plan för lika rättigheter och möjligheter.  
I denna plan ingår både jämställdhet och mångfald. 
Planen omfattar hela diskrimineringslagstiftningen. 
 
LSS- plan för 2010 – 2015 i den ingår tillgänglighetsperspektivet i 
åtgärderna för målgruppen. Behov av bostäder har aktualiserats i denna 
plan. 
 
Äldreomsorgplan 2015 - 2018 
En arbetsgrupp har bildats för att utforma en ny äldreomsorgsplan, arbetet 
startade i januari 2015. 
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Andra styrmedel 
För byggnationer, anläggning och utformning 
Plan och bygglagen, Boverkets byggregler och föreskrifter kräver 
tillgänglighet och användbarhet. Det sker en myndighetsbedömning hos 
byggnadsnämnden eller av de delegerade tjänstemännen, för att dessa krav 
ska följas. I denna bedömning beaktas andra krav t.ex. varsamhet i 
kulturbyggnader i förhållande till tillgänglighet. 
Enligt bygglagstiftningen ska även arbetsplatser, då ny- eller ombyggnation 
sker utformas tillgängligt. Dessa är oftast också offentliga verksamheter 
med besök av kunder, klienter m.fl.  
I offentliga lokaler och arbetslokaler är inomhusklimatet och starka dofter 
något som ska beaktas för dem som är överkänsliga. 
 

Miljöplanering 
Samhället ska byggas utifrån mänskliga behov och en hållbar hushållning 
av resurserna. Personer med funktionsnedsättningar ska kunna vistas och 
delta i olika miljöer. Samhälls- och miljöplaneringen får inte resultera i 
utanförskap, ojämlikhet eller ohälsa. En långsiktig planering i den byggda 
miljön men även för hur utemiljön och naturen används. Kvalitén på 
inomhus- och utomhusklimatet är en miljöaspekt för personer med 
överkänslighet.  
 
Tillgänglig information - Grafiska profilen 
En revidering av grafiska profilen pågår. Dokumentet ska vara tydligt och 
lätt att använda för alla. I den grafiska profilen tas stor hänsyn till 
tillgänglighet när det gäller typsnitt och layout. Dokumentet kommer att 
presenteras för politiken under 2015. 
 

  

  

 

Taktil text i kontrast mot bakgrund 
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Årlig redovisning och uppföljning av planen  
 
 
Åtgärd När Ansvar 

Årlig redovisning 
och uppföljning 

Mars varje år 2016-
2018 
Skickas till 
tillgänglighetsstrategen 
 

Verksamhetschefer 
Berörda tjänstemän 

Sammanställning 
och avstämning med 
kommunchef 

April varje år 2016 - 
2018 

Tillgänglighetsstrategen 
sammanställer 
Tillgänglighetsrådet 
delaktiga. 
 

Muntlig och skriftlig 
redovisning till 
kommunledning och 
kommunstyrelsen 
 

Maj varje år 2016 - 
2018 

Tillgänglighetsstrategen 

Sammanfattning av 
redovisningen 
hemsidan 
 

Maj varje år 2016 - 
2018 

Webbansvarig/informatör 
 

Underlag för 
budgetplanering till 
ekonomichefen. 
 

September varje år 
 2015 - 2018 

Kommunchef och 
Verksamhetschefer 

Tillgänglighetsrådets 
dialog kring 
budgetplaneringen 

Rådets samrådsmöte i 
september varje år 
 2015 – 2018 
 

Rådets ordförande och 
sekreterare. 
Bjuder in  

Utvärdering av hela 
planen 

Oktober- november 
2018 

Samordningsansvar 
tillgänglighetsstrategen 
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Övergripande utveckling och åtgärder under 2015 - 2018  
 

Ansvars – och finansieringsprincipen gäller, se sid 7. 
 

1. Öka medvetenheten kring behoven 

 Funktionshinderkunskap – muntlig information/utbildning, 
bilder, film 

 Inventeringar och platsbesök 

 Vandringar med verksamhetsansvariga 

 Bjuda in sig i olika samhällsforum 

 Temadagar 

 Mötes- och besöksstruktur checklista– vad ska man tänka på;  

 så det blir ett bra möte för alla 

 tydlig information (läsbar presentation, textstorlek) 

 vid val av lokal (alla ska komma in i lokalen)  

 hur man användet tekniken/mikrofonen när man talar. 
 

Ansvar; politiska organisationen, kommunchef och verksamhetschefer 
prioriterar i samråd med Tillgänglighetsrådet och 
tillgänglighetsstrategen 
Uppföljning: Uppföljning årligen av antal tillfällen och 
aktiviteter/åtgärder 
Tidplan: 2015 -2018 

 
2. Tillgänglighetsarbetet inom kommunal verksamhet 
 

I kommunala beslut och vid planering ska tillgängligheten utvecklas, 
finnas med och prövas.    
Ansvar: Varje område nedan har en ansvarig, som i dialog med 
tillgänglighetsrådet och strategen ökar tillgängligheten i området.  
 
Områden i verksamheten som ska aktualiseras, prövas och utvecklas 
under plantiden, för att ge möjligheter till delaktighet för personer med 
funktionsnedsättningar; 

 Information  

 Allmänna kommunikationer 

 Kultur- och fritidsutbudet 

 Stöd i utbildning 

 Arbete och sysselsättning 

 Undanröja hinder på allmän plats 

 Tillgängliga offentliga lokaler  
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 Tillgänglig offentlig toalett i centrum 

 Checklistor och mallar för olika uppdrag och projekt i 
verksamheten ska innehålla en punkt för 
tillgänglighetsperspektivet. 

 
Ansvar: politiska organisationen, kommunchef och  
              verksamhetschefer. 
Tidplan: 2015 - 2018 
Uppföljning: Årligen februari månad 

 
3.a Åtgärdsplan för fastigheter  

Enkelt avhjälpta hinder i kommunens offentliga lokaler.  
Ansvar; Samhällsbyggnadschef och Fastighetschef 
Uppföljning; två gånger om året samverka med 
                      tillgänglighetsstrategen. 
 

3.b Åtgärdsplan för allmän plats  
Genomförandet börjar 2015. Budget planeras för 2015 - 2018 
Ansvar; Samhällsbyggnadschef och Gata-Parkchef  
Tidplan; följas upp två gånger om året med tillgänglighetsstrategen. 
 

 

4. Tillgänglig information 
Informationen ska vara tillgänglig för alla medborgare i offentliga 
handlingar/broschyrer/föreläsningsmaterial samt i digital information. 

 
Information och utbildning  
Att skriva och utforma tillgänglig information (klarspråk) fortsätter 
under år 2015.  
Grafiska profilen styr upp kraven på utformning av kommunens 
handlingar och tillgänglig information. Klar under år 2015 

 
Tidplan: Grafiska profilen klar 2015. 
        Klarspråksarbetet fortsätter i klarspråksgruppen under  
               plantiden 2015 – 2018 
Ansvar: Kommunikationschef samt klarspråksgruppen  
               (informatör, webb- ansvarig, tillgänglighetsstrateg) 
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5.Upphandling med krav på användbarhet. 
 
Inköpsreglementet ska innehålla rutiner och krav på användbarhet, 
som stöd vid upphandling. Krav/avrop på användbarhet ska ställas, 
för att få tillgängliga och användbara produkter, tjänster m.m. 
 
Tidplan: År 2015 inköpsreglemente.  
               Fortlöpande rutin under 2015 - 2018. 
Ansvar: Inköpssamordnare. 
 
 
 

Förväntade effekt av planens åtgärder. 
 
Förbättra livskvalitén för personer med funktionsnedsättningar 
 
Öka medvetenheten kring behoven. 
Öka delaktigheten i samhället. 
 
Minska hindren för att uppnå tillgänglighet och användbarhet. 
Uppnå ett positivare synsätt kring behovet av tillgänglighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Bänkar som har placerats utanför gångstråket och 

utgör därmed inget hinder. Bänkarna har armstöd 
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Lagstiftningar: 

 Plan- och Bygglagen 

 Föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2013:9 HIN 3 

 Föreskrifter för allmänna platser inom områden för anläggningar 
BFS 2011:5 ALM 2 

 Språklagen 2009:600 

 Arbetsmiljölagen 

 Lagen om offentlig upphandling 

 Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS 

 Diskrimineringslagen 1/1 2009, Prop. 2013/14:198 1/1 2015 

 Vallagen 

 Skollagen 

 Socialtjänstlagen 

  
Internationella och nationella dokument  

 FN:s Konvention om mänskliga rättigheter för  
personer med funktionsnedsättningar Prop.2008/09:28 och:38 

 FN:s Standardregler för att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet i samhället, 1993. 

 FN:s Barnkonventionen 1990 
 ”Från patient till medborgare” Nationell handlingsplan. 

Proposition1999/2000:19 

 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 
2011 – 2016. Socialdepartementet. 

 Riktlinjer för tillgänglighet, Riv hindren, 2012, MFD 
Myndigheten för delaktighet.(Förordningen 2001:526) 
 

Ovanstående internationella och nationella dokument och andra 
styrdokument finns samlade och kan hämtas på www.mfd . 
 
 

Information på Internet. 
Vill man ta del av tillgänglighetsarbetet i Sverige kan man gå in på 
www.mfd.se Myndigheten för delaktighet som samordnar 
funktionshinderpolitiken. 
Kommunens tillgänglighetsarbete läggs ut på kommunens hemsida 
www.tomelilla.se  

http://www.mfd/
http://www.mfd.se/
http://www.tomelilla.se/
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Dolda och synliga 
funktionsnedsättningar 

Behov av; 
 
 

Synskadad Blind Jämn markbeläggning, inga hinder, 
kontraster i material och färgsättning. 
Trottoarkanter för käppning. Skyltar och 
stolpars placering. Tydlig text el. inläst vid 
information. Vid skyltning upphöjd (taktil) 
text. Belysning. Ledsagare. 
Hållplatsutrop inom kollektivtrafiken. 
 

Lung- o. Luftrörsproblem 
Hjärt- och kärlsjukdomar 

Bra ventilation, städade lokaler, inga 
luftföroreningar. Närhet till service och 
parkeringsplatser. Hiss mellan våningsplan. 
 

Överkänslighet för olika ämnen Sanering av ämnen, som framkallar 
överkänslighet. Allmänna lokaler och 
utemiljöer utrustas inte med material och 
inventarier eller växter, som innehåller 
olämpliga kända ämnen. Utbud av kost. 
 

Diabetes Utbud av kost för diabetiker vid alla 
utskänkningsställen.  
I offentliga toaletter avställningsyta för 
insulinförpackning, krok för kläder mm 
 

Epilepsi Miljön planerad utan skarpa kanter, 
spetsiga föremål, som kan vara en 
olycksrisk vid ett anfall. Inte bländande 
belysning. Ledsagare. Ev. assistent eller 
vårdare. 
 

Mag- o. Tarmsjukdomar Tillgång till offentlig toalett dygnet runt 
med avställningsyta för stomimaterial och 
tillgång till handdusch. Utbud av kost. 
 

Psykisk sjukdom Personligt stöd, boendestöd, 
sysselsättning/arbete. 
 

Döv Hörselskadad Teckenspråk/skrivtolk. Hörslinga. 
Högtalaranläggning. Bra akustik i offentliga 
lokaler. Bakgrundsljud(musik, fläktar) är i 
hörapparaten mycket irriterande. 
Hållplatsinformation i buss och tåg. 
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Källa: Framtaget i samverkan med kommunala tillgänglighetsrådet i Tomelilla Kommun 
och handikapporganisationerna i sydöstra Skåne. 

Funktionsnedsättning Behov av: 

Rörelsehinder – 
Värk i leder och muskler. 
Yrsel o. Balanssvårigheter  
Känselbortfall och överkänslighet 
Muskelspänning el. slapphet. 
Rörelseinskränkningar i arm och ben 
Förlamning 
Förvärvade hjärnskador 
 
 
 

Närhet till service, handikapptoalett och 
handikapparkering.  
Utformning av grepp, handtag (material, 
diameter). Inga tunga dörrar. Automatiska 
dörröppnare. Inga nivåskillnader. 
Dörrbredd. Minimala lutningar. 
Markbeläggning jämn och hårdbelagd. 
Räckvidd för både sittande och stående. 
Yta för förflyttning med gånghjälp- 
medel eller rullstol och tillgänglig placering 
av inredning i allmänna lokaler, 
arbetslokaler och bostäder. 
Hiss mellan våningsplan. 
Lekplats/skolgård tillgängligt utformat. 
Kollektivtrafiken är tillgänglig och 
användbar. 
Insatser i form av vårdare/assistans, 
ledsagare, avlösarservice, boende, arbete 
och sysselsättning. 
 

Utvecklingsstörning Mycket personligt stöd, lämpligt 
bemötande vårdare/assistans, ledsagare, 
avlösarservice, boende, fritid och daglig 
verksamhet/arbete. Oftast andra 
funktionshinder samtidigt. 
 

Kommunikationsstörning Teckenspråk och annan alternativ 
kommunikation utifrån individuella behov. 
 

Läs- och skrivsvårigheter. Personligt stöd, speciallärare, anpassade 
dataprogram och talböcker. 
 

Koncentrationssvårigheter (ex. ADHD, 
miljörelaterade) 
Kognitiva nedsättningar (minnas, orientera 
sig i tid och rum, problemlösningsförmåga, 
numerisk förmåga, språklig förmåga) 

Personligt stöd, fysiska, psykiska och 
sociala miljöåtgärder. 
Bemötande. 
 
 

Små och mindre kända funktionshinder Individuella behov behöver utredas. 
Kunskaper om stöd och insatser måste 
samordnas för dessa grupper.  
Utbildning och information. 

Observera! 
Ovanstående funktionshinder kan vara kombinerade eller mer och mindre uttalade. 
Behoven kan variera och ibland vara ett hinder mellan olika funktionshinder. Oavsett detta 
finns det behov, som sammanfaller och som övergripande kan tillgodoses. 


