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Återrapport för 2017 av handlingsplan för genomförande av 
Program för personer med funktionsnedsättning 2017-2018 

(2012/823-KS) 

 

Kommunfullmäktige antog 11 april 2013 ”Program för personer med funktionsnedsättning”. 
Kommunstyrelsen antog 3 juni 2015 en stadsövergripande handlingsplan för åren 2015-
2016, vars resultat har redovisats i KS förut. I december 2016 antog Kommunstyrelsen 
rubricerad handlingsplan, som konkretiserar ”Program…” med aktiviteter och ansvariga 
nämnder. Detta är en rapport kring hur arbetet med handlingsplanen sett ut det första året. 

Arbetet med handlingsplanen leds av en grupp tjänstemän från olika förvaltningar med 
Stadsledningskontoret som ansvarig förvaltning.  

Förkortningar: 
VHS=Västerås handledande samarbetsråd (ett samarbetsråd för föreningar för personer med 
funktionsnedsättning) 
KRF=Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (ett av stadens samverkansforum med 
VHS) 
MFD=Myndigheten för delaktighet 
Dua=Delegationen för unga och nyanlända till arbete 
LSS=Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
NF=Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
NIF=Nämnden för idrott och friluftsliv 
KuN=Kulturnämnden 
GSN= Grundskolenämnden 
UAN= Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
FsN=Förskolenämnden 
TN=Tekniska nämnden 
TFF=Teknik- och fastighetsförvaltningen 
SBF=Stadsbyggnadsförvaltningen  
BUF= Barn- och utbildningsförvaltningen   
KIFF=Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen  
SNF=Sociala nämndernas förvaltning  
SK=Stadsledningskontoret 

VVO=Västerås stads Vård och Omsorg  
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Samarbete/samverkan internt och externt  

Aktiviteter Ansvar Nuläge 
Fortsätta utveckla en intern 
övergripande organisation på 
tjänstemannanivå för 
samordning av 
nämnd/förvaltningsövergripa
nde insatser 

Kommunstyrelsen  En tjänstemannagrupp är sedan 
2015 etablerad, med 
representanter från TFF, SBF, 
BUF, KIFF, SNF och SK.  
Gruppen har möten ca 3-4 
gånger per termin. 
Under 2017 var tyvärr gruppen 
inte alltid fulltalig p.g.a. olika 
anledningar. 
Framöver kommer vi att se över 
om andra förvaltningar bör 
tillkomma till gruppen. 

Synliggöra stadens samlade 
arbete för personer med 
funktionsnedsättning, som 
en del av stadens 
kartläggning av mångfald 

Kommunstyrelsen En lång rad insatser har gjorts 
under 2017. Inte minst kan 
nämnas: 

- Arbetet kring att 
implementera resultatet 
av Liv och hälsa ung-
särskolan 

- Att resursjobb skapas 
- Konkreta projekt, kring 

bl a Nya Lögarängsbadet, 
omdaningen av Björnön, 
nya resecentrum, 
konceptförskola, 

- Intresseföreningarna 
delaktiga i framtagande 
av Program för social 
hållbarhet. 

Synliggöra utmaningar för 
samverkan/organisation 

Kommunstyrelsen i 
samverkan med alla 
nämnder 

Under 2018 ska en reviderad 
överenskommelse tas fram 
mellan Västerås stad och VHS. 
Viktigt att den övergripande 
interna tjänstemannagruppen 
har mandat, och att den är 
intakt.   
Att tydligare arbeta med 
tillgänglighet, gällande 
exempelvis 

- gentemot privata 
fastighetsägare 

- i arbetet med 
översiktsplan 

- tillgänglighetsgöra fler 
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badplatser. 

Öka andelen röstande 
gällande målgruppen 

Valnämnden Valsamordnarna har fått inspel 
från KRF vid mötet den 28/9 
2017 samt varit på MFD. Att 
rigga en god 
förtidsröstningsperiod genom 
att ha utökade öppettider och 
använda kända lokaler såsom 
stadsdelsbiblioteken, att 
använda ambulerande bud, vara 
i kontakt med 
Överförmyndarförvaltningen, 
med VVO och SNF samt att satsa 
på informationsmaterial är 
några av insatserna som 
planeras.  
Det kommer inte att vara 
möjligt att följa upp statistik 
över valdeltagandet för 
personer med 
funktionsnedsättning på 
Västerås-nivå, men på nationell 
nivå görs uppföljningar av 
valdeltagandet. 

 

Attityder och bemötande 

Aktiviteter Ansvar Nuläge 
I samverkan med bland 
annat VHS och Mälardalens 
högskola arrangera och 
genomföra 
utbildningsinsatser riktade 
till chefer, medarbetare och 
förtroendevalda. 

Kommunstyrelsen och 
stadens nämnder 

En utbildning kring 
tillgänglighet är planerad att 
genomföras under 2018. 
En Pröva-på-utbildning är 
planerad att genomföras i juni 
2018 
Bemötandedagarna, ett 
arrangemang i samverkan med 
Eskilstuna kommun, Region 
Västmanland, Landstinget 
Sörmland och Mälardalens 
högskola, hade 2017 ett 
seminarium kring Liv och Hälsa 
Ung-särskolan. 
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Utveckla synliggörandet och 
användandet av 
bemötandeguiden 

Kommunstyrelsen Bemötandeguiden + följebrev 
undertecknad av Bo Dahllöf är 
under våren 2017 utskickad till 
samtliga förvaltningar. 
Guiden kommer att delas ut vid 
stadens gemensamma 
introduktionsmöten för 
nyanställda. 

 

Hälsa/kultur och fritid 

Aktiviteter Ansvar Nuläge 
Erbjuda föreningsliv och 
kulturutövare 
utbildningsinsatser om 
tillgänglighet för och 
inkludering av personer med 
funktionsnedsättning 

Nämnden för idrott och 
friluftsliv 
Kulturnämnden 

NIF har i den årliga 
överenskommelsen med gett 
Västmanlands 
idrottsförbund/SISU i uppdrag 
att arbeta med frågan. 

Stärka arbetet gentemot 
föreningslivet för att få till 
stånd fler aktiviteter kring 
kultur/idrott/fritid för 
personer med 
funktionsnedsättning 

Nämnden för idrott och 
friluftsliv 
Kulturnämnden 
 

Beträffande idrotts- och 
fritidsområdet har antalet 
aktiviteter ökat. Det erbjuds 
15 olika idrotter för barn och 
unga med 
funktionsnedsättning. Utöver 
detta har det tillsammans med 
Eskilstuna arrangerats 
aktivitetshelger för personer 
med olika 
funktionsnedsättning t.ex. syn, 
rörelse och 
utvecklingsstörning. 

Öka medvetenheten om 
vikten av god hälsa för 
målgruppen genom olika 
utbildningsinsatser och 
andra insatser gentemot 
föreningslivet 

Nämnden för idrott och 
friluftsliv 
Kulturnämnden  
Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning 

NF har under 2017 genomfört 
projektet ” Livsstilsförändring - 
Fokus Hälsa”, där ambitionen 
är en hälsoförändring på lång 
sikt för personer med 
funktionsnedsättning som bor 
i gruppbostäder. 
Indirekt har föreningslivet varit 
med i detta projekt med 
studiecirklar kring 
”Hälsokörkort”. 
Mars-dec 2018 kommer ett 
projekt för varaktig 
livsstilsförändring genomföras 
för målgruppen inom 
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socialpsykiatrin som bor i 
bostad med särskild service.  
Projektet är ett samarbete 
med regionen med en 
samfinansierad projektledare. 

Ta vara på och sprida 
resultatet från enkäten ”Liv 
och hälsa – ung” gällande 
elever/barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning 

Grundskolenämnden, 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning 
Nämnden för idrott och 
friluftsliv 
Kulturnämnden 

Berörda nämnder och 
förvaltningar använder 
resultatet och tar med i det 
fortsatta strategiska arbetet. 
Under hösten 2017 
genomfördes ett extra 
sammanträde i KRF som 
enbart behandlade 
undersökningen. 
I februari 2018 är det planerat 
en återkoppling för 
nämnderna/förvaltningarna i 
Regionens regi. 
Resultatet kommer också att 
finnas som underlag vid 
utveckling av idrotts- och 
friluftsanläggningar. 

Utreda behov och 
förutsättningar för 
syntolkade 
idrottsarrangemang 

Nämnden för idrott och 
friluftsliv 
 

Kontakt är tagen med Region 
Västmanland eftersom de 
arbetar med syntolkade 
kulturarrangemang. 
Frågan kommer upp som en 
punkt på dagordningen vid 
nästa kultur- och 
fritidschefsmöte med hela 
länet i januari 

Utveckla samarbetet med 
parasportförbundet och 
andra aktörer inom området 

Nämnden för idrott och 
friluftsliv 

KIFF sammankallar till 
kontinuerliga möten med VHS 
och parasportförbundet. Ett 
syfte är att använda 
parasportförbundet som 
bollplank i arbetet med att 
göra friluftslivet tillgängligt. 
Stort fokus på tillgänglighet, 
t.ex. sittplatser vid 
motionsspåren, tydliga 
träffpunkter för färdtjänsten. 
Arbetet är också påbörjat med 
att föra över föreningar inom 
parasportområdet från NF till 
NIF. Beslut om detta fattas 
under 2018. 
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Information och kommunikation 

Aktiviteter Ansvar Nuläge 
Information om 
tillgänglighet till 
friluftsområden ska finnas på 
hemsidan och i mobil 
applikation 

Nämnden för idrott och 
friluftsliv 
 

TFF, Lantmäteriet och KIFF 
arbetar med att ta fram en 
digital plattform. Beslut fattas 
under 2018. 

Utreda behov och 
förutsättningar för ett 
kommungemensamt 
skyltprogram 

Kommunstyrelsen med 
fastighetsnämnden som 
ansvarig utförare 

Lögarängsbadet ligger som 
pilotprojekt medan arbetet 
med ett kommungemensamt 
program startar till våren 
2018. 

Utveckla möjligheten att 
kunna visa för allmänheten 
den fysiska tillgängligheten i 
lokaler 

Kommunstyrelsen 
 

Inväntar inventering av 
kommunens fastigheter. 

Öka antalet webbsidor på 
stadens hemsida som är 
”översatta” till lättläst 
svenska 

Kommunstyrelsen  En del av utvecklingsarbetet 
kring stadens information till 
invånare, är att det generellt 
ska vara lättförståeligt. 
I januari 2018 bildade stadens 
kommunikationsstrateger den 
grupp som ska arbeta för att 
främja insyn, dialog och 
delaktighet. En del av arbetet 
handlar om att webbens sidor 
ska vara skrivna i klarspråk, se 
över lättläst-sidor mm. 

 

Fysisk miljö/Tillgänglighet 

Aktiviteter Ansvar Nuläge 
Utveckla en rapportfunktion 
riktad till Fastighetskontoret 
innehållande brister och 
förslag till åtgärder av den 
fysiska tillgängligheten 
kommunen. 

Fastighetsnämnden 
 

Inventering pågår och en 
rapport är framtagen. 
Idrottsfastigheter är framtagen 
och rapport med åtgärder och 
brister skickad till förvaltning 
för åtgärd. 

Revidera gällande 
handlingsplan för 
kommunala lekplatser 
avseende 
tillgänglighetsaspekter 

Tekniska nämnden Handlingsplanen har reviderats 
och i december beslutade TN 
att sända planen på remiss till 
berörda instanser. Remisstiden 
är till 30 april 2018. I maj 
förväntas TN att ta beslut om 
den reviderade 
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handlingsplanen. 
Upprustning av kommunala 
lekplatser med fokus på 
tillgänglighet och säkerhet 

Tekniska nämnden Ett tiotal lekplatser har 
tillgänglighetsanpassats. Den 
största satsningen gjordes i 
Hökåsen, där lekplatser 
kompletterades med 
tillgänglighetsanpassade 
bänkar, bord och gungor. Vid 
projektering av nya lekplatser 
anordnas erforderliga 
tillgänglighetsåtgärder, och 
samverkan sker med VHS. 

Revidera och implementera 
riktlinjer för att bygga 
tillgängligt i egna lokaler 

Fastighetsnämnden Klar och ska implementeras. 

Utreda förutsättningarna för 
principen ”Universell design” 
i allt byggande 

Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 

Behöver samköras med 
”skyltprogram” vilket planeras 
ta fart under våren 2018. 

Inventera och åtgärda brister 
ur tillgänglighetssynpunkt + i 
alla kommunägda publika 
lokaler 

Fastighetsnämnden Inventering pågår, åtgärder 
förväntas påbörjas efter 
årsskiftet 2018. 

Öka medvetenheten om att 
sakkunnig 
tillgänglighetskompetens ska 
finnas vid byggprojekt 

Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Tekniska nämnden 

Delaktighet finns på 
kommunägda projekt. Arbete 
med inhyrda projekt pågår.   

Utveckla samarbetet mellan 
förvaltningar i 
tillgänglighetsarbetet 

Byggnadsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Tekniska nämnden 

SBF har genomfört en 
workshop, med deltagare från 
övriga berörda förvaltningar, 
kring samarbetet mellan 
förvaltningar. Ett samarbete 
har startat. 

Inventera friluftsområden 
och kommunala 
idrottsanläggningar och 
åtgärda brister ur 
tillgänglighetssynpunkt 

Nämnden för idrott och 
friluftsliv 
Fastighetsnämnden 

Inventering av 
idrottsanläggningar är 
genomförd av Accessum.  
TFF arbetar med åtgärder 
enligt prioriteringslista. 
Inventering av Björnön är 
genomförd med hjälp av LONA 
– medel. Förslag på åtgärder är 
framtagen och arbetet 
kommer att påbörjas under 
2018. 

Tillgängliggöra fler 
kommunala badplatser 

Nämnden för idrott och 
friluftsliv 
Tekniska nämnden 

Badrullstolar finns på plats vid 
friluftsbaden på Björnön och 
Lögastrand, och kommer att 
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tas i bruk under 2018. 
 

Utbildning och arbete  

Aktiviteter Ansvar Nuläge 
Utbilda medarbetare i ICDP 
(International Child 
Development Programme) 

Förskolenämnden Utbildningar i vägledande 
samspel (ICDP) genomförs 
löpande av specialpedagogiska 
stödteamet under varje termin 
enligt särskild plan. I december 
2017 var 500 av 1000 
medarbetare utbildade i nivå 1, 
grundnivå. 

Utveckla inkluderande 
lärmiljöer i grundskolan 

Grundskolenämnden GSN deltar i ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt (IFOUS) för 
att tillsammans med andra 
kommuner utveckla 
inkluderande lärmiljöer. Under 
2017 har tre skolor varit piloter. 
En kunskapsöverföring till fler 
enheter planeras under 2018. 

Utbilda medarbetare i TAKK 
(Tecken som Alternativ och 
Kompletterande 
Kommunikation) och AKK 
(Alternativ och 
Kompletterande 
Kommunikation) 

Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning 

Kurser i TAKK har erbjudits 
medarbetare i förskolan, 
grundskolan, grundsärskolan 
och gymnasiesärskolan samt till 
personal i enskild förskola. 
Under 2017 har ca 50 
medarbetare deltagit. Nya 
kurser är planerade för 2018. 
VVO, utförare egenregin inom 
funktionshinderområdet LSS 
och psykiatri, arbetar aktivt 
med att utbilda samtliga 
medarbetar inom AKK. En tydlig 
plan för genomförandet är 
framtagen. 

Skapa fler arbetstillfällen, 
med början internt, för 
personer med 
funktionsnedsättning 
 
samt 
 
Arbeta för att fler personer 
med funktionsnedsättning 
får anställning med eller 

Kommunstyrelsen, 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning 

- En utredning i flera delar 
har genomförts och 
rapporterats (dnr UAN 
2017/00233) för att 
kartlägga behoven av 
insatser. Åtgärder för att 
tillgodose behoven 
kommer att initieras 
under våren 2018. 
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utan lönesubvention på 
förvaltningarna 
 

- Parallellt med detta har 
också en utredning 
genomförts i syfte att ta 
fram så kallade 
Resursjobb på 
förvaltningarna. Dessa 
”Resursjobb” siktar 
främst på människor 
med någon 
funktionsnedsättning. 

 
- Ansökan till UAN och NF 

med förslag till ett 
metodsökande projekt 
inom  
Samordningsförbundet 
för att ytterligare utreda 
de individuella behoven 
hos ungdomar i 
målgruppen som just 
slutat gymnasiet, samt 
de personer under 30 år 
som redan finns i daglig 
verksamhet.  

 
BUF ska återkomma till UAN 
med förslag hur skolan ska 
arbeta för att ge aktuella elever 
tydligare arbetslivsinriktning 
(genom Arbetsplatsförlagt 
lärande) i syfte att minska 
inflödet till daglig verksamhet 
och aktivitetsersättning. 

Utveckla samarbete med 
övriga myndigheter inom 
sysselsättningsområdet 

Kommunstyrelsen, 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning 

Inom ramen för ovanstående 
utredningsinsats, har 
samverkan inletts mellan främst 
NF och UAN. 
Mellan staden och 
Arbetsförmedlingen finns, både 
på chefsnivå och på 
handläggarnivå, en samverkan 
inom ramen för Dua. 

Delta i ”Hela vägen”-mässan Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning 

Deltagande skedde 2017 från 
NF:s biståndsenhet och från 
leverantörer av NF:s berörda 
verksamheter samt från 
BUF/UAN. 
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Arbeta för en utveckling av 
kommunala funktioner för 
arbetsförmågebedömningar 
och arbetsträning, för 
personer med 
funktionsnedsättning 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
Nämnden för personer 
med funktionsnedsättning 

Ovanstående utredning har 
även innefattat möjligheten att 
utveckla dessa funktioner. 
Arbetet fortsätter. 
I samband med ”Resursjobb” 
har också uppdrag getts till 
kommunens 
Arbetsmarknadsavdelning som 
handlar om att ta fram metoder 
för bedömning och träning 
innan en anställning görs i 
Resursjobb. 

 

Stöd, Service och Tjänster 

Aktiviteter Ansvar Nuläge 
Använda Barnchecklistan 
vid nämndbeslut som rör 
barn och elever med 
funktionsnedsättning 

Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Nämnden för personer med 
funktionsnedsättning 
Individ- och 
familjenämnden 

FsN, GSN och UAN har beslutat 
att checklista ska vara en del av 
nämndens beslutsunderlag. 
Ännu inte i alla ärenden. 
Barnchecklistans utformning 
behöver ses över och 
kunskaper om 
barnkonventionen behöver 
stärkas. Vid behov ska 
barnkonsekvensanalyser göras. 
Två utbildningstillfällen kring 
”barnrätt” är inplanerade 
under våren 2018. 

God tillgänglighet ska alltid 
eftersträvas vid såväl ny- 
och/eller ombyggnation av 
hållplatser 

Tekniska nämnden Kriterier för god tillgänglighet 
efterlevs. 

Vid byggnation av 
kommunala lokaler ska 
omgivande kollektivtrafik 
beaktas ur ett 
tillgänglighetsperspektiv 

Fastighetsnämnden Ett gott samarbete påbörjat 
inom TFF för samordning av 
detta. 

 

 

 

 


