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PROTOKOLL

VÄSTERÅS STAD

Stadsledningskontoret

Rådet för funktionshinderfrågor
Mötesinformation

15 februari 2022, 13:00-16:00
Digitalt via Teams
Närvarande ledamöter

Carin Lidman (S), UAN
Vicki Skure Eriksson (C), FSN/NIF
Anna Thunell (MP), TN
Johanna Andersson, Funktionsrätt - vice ordförande
Margareta Hallner, Funktionsrätt
Susanne Kankaanpää, RBU
Eira Gunnarsson, RTP
Monica Turner, Autism Asperger
Tina Sunderman, DHR
Frånvarande ledamöter

Magnus Johansson (S), ordförande
Henrik Östman (L), BN
Karin Andersson (L), NF
Närvarande ersättare

Johan Henriksson (M), NF
Irene Hagström (M), FSN/SKF
Anna Hård af Segerstad (M), NIF
Caroline Högström (M), GN
Ove Löfgren, HRF
Anna Bärneskär, Neuroförbundet
Umka Zurkhaeva, VIP/Funktionsrätt Västerås
Åsa Blom, SRF
Anne-Sofie Blomberg, FUB
Närvarande tjänstepersoner

Anna-Marit Tirkkonen, SLK
Helene Karlsson, Vård och omsorgsförvaltningen
Ann Jansson, SLK
Elias Wäfors, SLK

§ 1

Mötets öppnande

Vice ordförande Johanna Andersson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet
öppnat. Johanna informerar om att Magnus Johansson (S) anmält förhinder och därför
tjänstgör Johanna som ordförande vid dagens sammanträde.
§2

Protokolljustering
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Margareta Hallner utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
§3

Information från nämnderna

Tekniska nämnden och miljö- och konsumentnämnden - Anna Thunell
Trafikstart för nya flexlinjen ska ske i mars. Det kommer att bli tre olika flexområden. Kartor
kommer att bifogas framöver. Bytespunkt kommer att vara på Fiskartorget. Har tidigare
varit begränsat till 65 år och äldre men nu ska det bli tillgängligt för alla. Samma
biljettsystem som på vanliga bussar gäller.
Nya riktlinjer för elsparkcyklar kommer inom kort. Taxa för enpersonsfordon har fastställts.
Hundrastgård som ligger på Råby kommer anpassas för personer med funktionsnedsättning.
Förskolenämnden och S ku Itu na kommundelsnämnd - Irene Hagström
Studiebesök på förskola har genomförts, många klätterställningar är anpassade för rullstol
tyvärr så har sandlådor höga kanter där rullstol inte kommer fram vilket borde åtgärdas.
Rektor vid Persboskolan i Skultuna har fått i uppdrag från nämnden att återrapportera hur
alla barn kan få en likvärdig skola.
Grundskolenämnden - Caroline Högström
Fridhemsskolan är trångbodd och där kommer det organiseras om så att det ska bli mer
plats likaså kommer man att göra med Sofiaskolan.
Margareta Hallner lyfter frågan om att de tidigare i tillgänglighetsgruppen har fått titta på
ritningar över nybyggnationer för att komma med synpunkter. De blev dock nekade att se
ritningar vid senaste tillfälle.
Sara Pettersson som är lokalförvaltare på barn- och utbildningsförvaltningen förklarar att de
gärna får titta på ritningar men att de kanske inte finns i fysiskt format men att det ska gå
att lösa.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning - Johan Henriksson
Eftersom restriktionerna nu slopas så kommer vi kunna gå tillbaka till normal verksamhet.
Det kommer införas en jubileumsgåva till de som jobbar i över 25 år.
Förskolenämnden - Vicki Skure Eriksson
Ansökningarna till sommarkollo ligger ute. Region arbetar med en försöksverksamhet med
tidiga insatser för barn i förskoleålder som avviker. De får träffa psykolog, läkare och
fysioterapeut. Föräldrarna får också handledning hur de kan hjälpa sina barn.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Carin Lidman
Lidmanska gymnasiet ska flytta och bli en del av Carlforsska gymnasiet.
Rådet tackar för informationen från nämnderna.
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Samverkan Hörsel inomhusmiljö

Bilaga 1

Marie Nysveen och Sara Petterson från barn- och utbildningsförvaltningen informerar om
inomhusmiljön kopplat till hörsel. När Västerås stad bygger nytt så görs det utifrån en
"silver" klass, vilket innebär en högre standard än vad som krävs av lag för inomhusmiljöer.
Möbler används exempelvis som ljudabsorbenter. Mälarparksskolan som är relativt
nybyggd har exempelvis heltäckningsmatta vilket förbättrar ljudmiljön avsevärt.
Irene Hagström betonar vikten av att denna standard på inomhusmiljö behöver finnas med
vid nybyggnation av skola i Skultuna. Vicki Skure Eriksson uppmanar dem att ta upp frågan i
Skultuna kommundelsnämnd.
Ove Löfgren lyfter frågan om det finns en samlad dokumentation över anpassningar för
ljudmiljön i stadens skolor och om det går att få tillgång till. Ove lyfter även frågan om att en
grupp för den inre ljudmiljön borde tillsättas.
Anna-Maarit Tirkkonen frågar om det kanske finns behov av en samverkansgrupp för
ljudmiljö och hörsel. Ove Löfgren menar att det är en bra idé och skulle gärna medverka i en
sådan grupp.
§5

Utvärdering handlingsplan, resultat och analys

Bilaga 2

Anna-Maarit Tirkkonen och Helene Karlsson informerar om utvärdering av handlingsplanen.
Tidigare har det funnits ett program för personer med funktionsnedsättning vilket har
upphävts och nu gäller istället handlingsplanen, mycket av vad som fanns i programmet är
med i handlingsplanen.
Handlingsplanen syftar till att konkretisera kommungemensamma insatser inom
programmets angivna målområden. Handlingsplanen ska årligen följas upp och
kommenteras i nämndernas verksamhetsberättelser, följas upp i Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF) och årligen avrapporteras i kommunstyrelsen.
Programmet har sju fokusområden.
1.

Samarbete/samverkan internt och externt

2.

Attityder och bemötande

3.

Hälsa, kultur och fritid

4.

Information och kommunikation

5.

Fysisk miljö/tillgänglighet

6.

Utbildning och arbete

7.

Stöd, service och tjänster

VÄSTERÅS STAD

4/5

Ove Löfgren önskar att ett separat sammanträde med rådet avsätts för att diskutera och gå
igenom uppföljning av handlingsplanen. Johanna Andersson instämmer och presidiet tar
med frågan till arbetsutskottet.
Margareta Hallner menar också att handlingsplanen bör tas upp för diskussion och
instämmer att frågan tas med till arbetsutskottet.
§6

Information om riktlinjer för tillstånd gällande anpassade parkeringsplatser Bilaga 3

Thomas Wulcan från teknik- och fastighetsförvaltningen informerar om anpassade
parkeringsplatser.
För att kunna få ett tillstånd gäller att man har ett varaktigt funktionshinder som innebär
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Få passagerare får tillstånd, ofta är det
föraren som får tillstånd. Med detta tillstånd kan man stå längre vid kommunala platser än
vad som anges i vanliga fall.
Margareta Hallner menar att det finns personer med Afasi, Stroke och andra psykiska
besvär som kan ha svårt att betala i automaten samt att det kan vara svårt att veta vilka
som är de kommunala platserna.
§7

Information om utvärdering av Västerås stads inflytande och delaktighetskanaler samt
enkäten till myndigheten för delaktighet

Anna-Maarit Tirkkonen informerar om att en utvärdering av Västerås demokratikanaler
kommer att genomföras. Syftet är att Västerås stad vill undersöka om samtliga Västeråsare
har jämlika förutsättningar till påverkan. Det kommer att göras dokumentstudier och
intervjuer, det ska ge en nulägesbild av representationen. Rapporten ska vara klar till
sommaren 2022.
Myndigheten för delaktighet gör en enkät till kommunerna hur de arbetar med frågan.
Västerås stad har inte varit med de senaste åren trots att vi skickat in våra svar. Något
tekniskt fel har uppstått och till nästa tillfälle så ska förvaltningen kontrollera med
myndigheten så att svaren verkligen kommer in. Margareta Hallner menar att det är viktigt
att kommunerna svarar på enkäten, många andra kommuner har inte heller svarat.
§8

Sammanträden 2022

12 april - Sammanträde (observera tid, 09:00 - 12:00)
17 maj - Temadag
23 ugusti - Sammanträde
§9

Övriga frågor

VÄSTERÅS STAD

5/5

Johanna Andersson frågar hur myndigheter samarbetar för att få unga i sysselsättning. Carin
Lidman svarar att de främst sker genom samordningsförbundet där flera olika myndigheter
är representerade. Rådet skickar vidare frågan till arbetsutskottet att undersöka om man
skulle kunna bjuda in någon från samordningsförbundet för att informera om deras
verksamhet.
§ 10

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
§ 11

Bilagor till protokollet:

Biloga 1, Samverkan hörsel inomhusmiljö
Bilaga 2, Uppföljning av handlingsplan för genomförande av program för personer med
funktionsnedsättning
Bilaga 3, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH)

Vid protokollet

Elias Wäfors
Justeras

Vice ordförande

Justerare

2022‐02‐15

Barn och utbildningsförvaltningen

1

Nybyggnation
Västerås stad bygger silver vilket innebär olika riktlinjer och värden
som måste följas. Där ingår bla ljud med programhandlingar som tas
fram vid nybyggnation.
• Ljudabsorbenter i tak och på vägg
• Golv som är ljudklassat i vissa utrymmen
• Möbler som är ljudklassade
Vid nybyggnation försöker man också att placera huskroppen som
ljudvall/skydd för utemiljön.
Bullerplank
Bullerutredning ute för friytan med i framtagande av detaljplan
2

1
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Verksamhetsanpassningar
Vi får in behov/önskemål från skola/förskola
Tff tar emot vår beställning och gör ett besök med
ljudkonsult, därefter tas en offert fram
Främst ljudabsorbenter i tak eller vägg

3

2

2022‐02‐11

Uppföljning av handlingsplan för genomförande av program för
personer med funktionsnedsättning
2019‐2021

1

SOCIAL HÅLLBARHET ‐
STYRDOKUMENT

INVÅNARE

PROGRAM FÖR
EKOLOGISK HÅLLBARHET
NÄRINGSLIVSPROGRAM

MYNDIGHETER

PROGRAM FÖR
SOCIAL HÅLLBARHET

NÄRINGSLIV
ÖVERSIKTSPLAN
CIVILSAMHÄLLE
Jämlika förutsättningar,
tillit, framtidstro

Policy för personer med
funktionsnedsättning

Handlingsplan för
personer med
funktionsnedsättning

Policy för alkohol, narkotika,
doping, tobaksprevention och
spel
Handlingsplan för alkohol,
narkotika, doping,
tobaksprevention och spel

Måltids‐
policy

Policy för
invånardialog

Handbok för
invånardialog

Jämställdhets‐
policy

Policy för
trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete
Handlingsplan för
trygghetsskapande och
brottsförebyggande
arbeten

2
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SOCIAL HÅLLBARHET

PROGRAM FÖR
SOCIAL HÅLLBARHET
Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor

Kommunala
Pensionärsrådet

Romska rådet

Jämlika förutsättningar,
tillit, framtidstro

Samråd finskt
förvaltningsområde
Interreligiöst råd

INVÅNARE

CIVILSAMHÄLLE

3

Program för personer med funktionsnedsättning
och handlingsplan (2019‐2021)
Sju målområden:








Samarbete/samverkan internt och externt
Attityder och bemötande
Hälsa, kultur och fritid
Information och kommunikation
Fysisk miljö/tillgänglighet
Utbildning och arbete
Stöd, service och tjänster

4

2

2022‐02‐11

• Handlingsplanen syftar till att konkretisera
kommungemensamma insatser inom programmets angivna
målområden.
• Handlingsplanen ska årligen följas upp och kommenteras i
nämndernas verksamhetsberättelser, följas upp i Kommunala
rådet för funktionshindersfrågor (KRF) och årligen avrapporteras
i kommunstyrelsen.
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Samarbete/samverkan internt och externt
Mål:”Program för personer med funktionsnedsättning” och samverkansöverenskommelsen mellan staden och Funktionsrätt Västerås
ska vara kända och förankrade i stadens samtliga styrelser och nämnder.

Några resultat:
•
•

KRF har tagit beslut om ett antal samverkansgrupper på förvaltningsnivå och i samarbete med Funktionsrätt Västerås
(tillgänglighet, vård‐ och omsorgsfrågor, kultur‐ och fritidsfrågor, samt barn‐ och ungdomsfrågor).
Policy för personer med funktionsnedsättning framtagen och beslutad i KF 2020‐10‐01 och presenterat i alla berörda nämnder.

Analys och åtgärder för utveckling:
Det finns en bra organisation för förvaltningsövergripande samverkan och med funktionsrättsrörelsen, där fokus har varit frågor som
funktionsrättsrörelsen identifierat som viktiga för dem och där samverkan är nödvändig.
Stadens interna arbete har tagit form under perioden och bidrar till en tydligare röd tråd för arbetet med funktionshindersfrågor.


Utveckla samverkansformer utifrån förslag från utvärdering av inflytande och delaktighet i Västerås stad, som pågår under våren
2022.



Arbetet fortsätter under 2022 för att utveckla struktur och systematik för arbetet.

6
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Attityder och bemötande
Mål: Stadens medarbetare, chefer och förtroendevalda ska ha grundläggande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och behov
avseende tillgänglighet och bemötande. Diskrimineringslagen motverkar diskriminering på grund av:
‐ kön
‐ könsöverskridande identitet eller uttryck
‐ etnisk tillhörighet
‐ religion eller annan trosuppfattning
‐ funktionsnedsättning
‐ sexuell läggning
‐ ålder

Några resultat:
•

Utbildningsinsatser till politiker, chefer och berörda medarbetare om den nya barnrättslagen som gäller från 1 jan 2020 har
genomförts.

Analys och åtgärder för utveckling:
Staden har i sitt övergripande värdegrundsarbete, med ”Alltid bästa möjliga möte” som bas, gjort många insatser både på medarbetar
och chefsnivå. Det är dock inte tillräckligt för att målgruppen personer med funktionsnedsättning har särskilda behov som behöver
uppmärksammas särskilt. Bemötande och attityder från det omgivande samhället är också något som funktionsrättsrörelsen själva
lyfter som prioriterat.
• Ett omtag behöver göras kring bemötande och attityder. Bland annat behöver den befintliga bemötandeguiden uppdateras och
spridas på ett mer systematiskt sätt.
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Hälsa, kultur och fritid
Mål: Underlätta för den enskilde individen att delta i aktiviteter och göra bra hälsoval.
Underlätta för alla i hela kommunen att ägna sig åt spontanidrott i olika former i närmiljön.
Underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur‐, idrotts‐ och fritidsaktiviteter i föreningsform.

Några resultat:
• I arbetet med avgiftsfria lovaktiviter uppmuntras civilsamhället att bl a erbjuda aktiviteter för barn med
funktionsnedsättning. Perspektivet tas med i bedömningen av bidrag.
•

Hälsosam gruppbostad”, var ett projekt inom socialpsykiatrin, som avslutades våren 2020. Projektet fokuserade på att främja en
hälsosam livsstil genom kost och fysisk aktivitet samt erbjuda stöd för rökavvänjning.

• Särskilda satsningar har gjorts för att öka kunskapen kring den extra utsattheten som personer med funkionsnedsättning lever under
när det gäller våld och övergrpepp i nära relationer.
• Undersökning/kartläggning av hälsa, livsvillkor och levnadsvanor.

Analys och åtgärder för utveckling:
Utifrån perspektivet ojämlikhet i hälsa och våldsutsatthet är personer med funktionsnedsättning en grupp där särskilda insatser
behöver riktas.
Verksamheterna arbetar aktivt med att inkludera gruppen personer med funktionsnedsättning i ordinarie verksamheter och ser att
detta perspektiv sammanfaller med andra grupper som särskilt beaktas ur ett rättighetsperspektiv. Det handlar t ex om genus, barns
rättigheter, jämställdhet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, men också om socioekonomiska förutsättningar och
jämlika förutsättningar i ett större perspektiv.

8
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Hälsa, kultur och fritid
Forts.
I arbetet med avgiftsfria lovaktiviteter har aktiviteter där föreningen beaktar tillgängligheten för barn med funktionshinder särskilt
efterfrågats. Detta har gjort skillnad för enskilda barn och unga som fått ta del av inkluderande fritidsaktiviteter.
•

Inkludera aktiviteterna i ordinarie verksamheters arbete att jobba med inkludering dagligen inom kultur, idrott och friluftsliv.



Rapporten om jämlik hälsa/ folkhälsa kommer att bidra till prioriteringar i den kommande handlingsplanen för 2022‐2025.



Kunskapshöjande insatser för personer som möter målgruppen samt insatser/program för målgruppen själva.
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Information/kommunikation
Mål
Stadens olika verksamheter ska ha ett gemensamt sätt att kommunicera information för att nå så många som möjligt. Samla
information och kommunicera information på olika sätt om fysiska byggnader, platser med mera inom staden.

Några resultat:
Ett arbete med att ta fram ett skyltprogram för skolverksamhet pågår tillsammans med BUF.
”Lättläst‐sidor” har utökats med Corona‐information. Lättlästsidor skapas när det finns behov som går utöver det som täcks av att sidor
är korrekt ”klarspråkade”. Klarspråkade, liksom lättlästa, sidor höjer kvaliteten på automatöversatt innehåll.
Rutiner finns för att säkerställa att dokument kan begäras ut i alternativa format.

Analys och åtgärder för utveckling:
Information och kommunikation är ett gemensamt ansvar för hela staden och arbetet behöver utvecklas vidare. Det gäller både att
vara mer proaktiv kring valda kommunikationssätt och att utveckla systematik i kommunikation genom att jobba in behovsanalyser
kring målgrupperna. Det finns även ett behov av att utveckla arbetsflöden så att dokument (ex. Word och PDF) är tillgängliga för alla.


Utöka kompetensen kring klarspråk för att nå en bredare målgrupp.



Tillgängliggöra stadens dokument för att den som har hjälpmedel kan läsa dem.
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Fysisk miljö/tillgänglighet
Mål:
Kunskapen om tillgängligheten i kommunens befintliga fysiska miljö ska öka, och fungera som ett underlag för det strategiska
tillgänglighetsarbetet. Förutsättningarna för allas delaktighet i stadslivet och gaturummet ska förbättras.

Några resultat:
Upprustning av kommunala lekplatser m fokus på tillgänglighet och säkerhet
– Under 2020 upprustades 5 befintliga lekplatser, den 6:e på gång och snart klar.
Universell design: Under 2019 genomfördes seminarier i universell design för politiker. Arbetet med universell design fortlöper.
Projektgrupp, med representanter från olika förvaltningar är utsedd. Arbetet kommer att återupptas i nästa kvartal, ny projektledare
inom FN utsedd. Arbetet pausat sedan februari 2021 men fortsätter våren 2022.
Inventering av brister i fastigheter har skett under 2020, kvartal 4.
Arbete pågår för att tillgänglighetsgöra flera kommunala badplatser (utvecklas mer i handligsplan för friluftsliv)

Analys och åtgärder för utveckling:
• Tillgänglighetsarbetet i fysisk miljö har de senaste två åren stagnerat något. Detta beror delvis på grund av pandemin men också på
grund av resursbrist.
• När det gäller universell design behöver vi arbeta med ett helhetsperspektiv. Det innebär att gator, torg och grönområden samt
byggnader och nyproduktion av lokaler dit allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga för alla. Även information och tjänster som
kommunen erbjuder ska vara tillgängliga för alla.
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Fysisk miljö/tillgänglighet
•

Översyn av tillgänglighetsarbetet i samhällsbyggnadsprocessen.

•

Kunskapsläget kan lyftas och samarbetet mellan förvaltningar kan utvecklas; till exempel genom kontinuitet och framtagande av
rutiner

12
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Utbildning och arbete
Mål:
Verksamheternas tillgänglighet ska öka och staden ska arbeta för att öka mångfalden bland medarbetare. Stadens förmåga att anställa
personer med funktionsnedsättning ska utvecklas. Alla elever i skolverksamhet ska nå sin fulla potential och undervisningen ska
utformas efter varje barns, elevs eller vuxenstuderandes behov.

Några resultat:
Utveckla inkluderande lärmiljöer i skolan. Under 2020 utvecklade grundskolan ett ramverk för framgångsrik skolorganisation, vilket är
ett verktyg för att kunna skapa skolor för alla elever med ett väl fungerande elevhälsoarbete såväl som en kvalitativt god undervisning.
Arbetet med modellen Resursjobb fortskrider. Inom modellen är målet att personer med till exempel en funktionsnedsättning ska
kunna få en anställning inom Västerås stad.
”Hela vägen”‐ mässan ställdes in 2020 och 2021 pga pandemin. UAN: För att kompensera gjorde gymnasieskolorna filmer för att
beskriva sina program för målgruppen. Den katalog över gymnasiesärskolan som brukar delas ut på mässan har istället skickats hem till
elever som tillhör målgruppen.
Projektet Spira‐ metodsökande projekt med syfte att genom kompetensstärkande och stödjande insatser hitta hållbara metoder för att
ge fler unga ur gruppen möjlighet till en anställning eller utbildning.
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Utbildning och arbete
Forts.
Från sommaren 2022 implementeras SPIRA som en verksamhet i BUF. Baserat på gjorda erfarenheter görs ett utvecklingsarbete för att
identifiera och undanröja strukturella hinder som påverkar den enskildes möjligheter för att få ett arbete.

Analys och åtgärder för utveckling:
Kompetensutveckling och utveckling av förhållningssätt och bemötande i förskola och skola har varit ett fokusområde. Grunden är en
skola för alla barn. Att satsa på kompetensutveckling för personal inom området är avgörande för ett ge målgruppen rätt
förutsättningar att klara skolgången på ett bra sätt.
Möjligheten att utbilda medarbetare i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och AKK (Alternativ och
Kompletterande Kommunikation) är fortsättningsvis en del i ordinarie utbildningsinsatser.
I arbetet med att skapa fler och bättre möjligheter för personer med funktionshinder att få ett arbete eller studera har flera
utvecklingsarbeten pågått under perioden. En eventuell lågkonjunktur kan innebära ännu större svårigheter att hitta arbetsplatser till
deltagare inom de riktade verksamheterna. Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar påverkar målgruppens möjligheter till stöd.


Att ta ytterligare steg mot att personer med funktionsnedsättning inkluderas i arbetslivet.



Att hålla i och fortsätta pågående utvecklingsarbeten och implementera nya arbetssätt i ordinarie verksamheter.
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Stöd, service och tjänster
Mål
Västerås stad ska synliggöra metoder och ”verktyg” som gagnar alla invånare till att kunna få uttrycka sin åsikt samt ta hänsyn till
invånarens kommande behov.

Några resultat:
Implementering av Barnkonventionen till Barnrättslag ‐Ett flertal utbildningsinsatser riktat till olika målgrupper har genomförts.
Sammantaget har insatserna nått samtliga förvaltningar. Ett projekt som syftar till att ta fram stödmaterial för barnkonsekvensanalyser
och barnrättsliga reflektioner pågår och kommer att färdigställas våren 2022.
Öka kunskapen (chefer, medarbetare, förtroendevalda) kring FN‐konventionen om rättigheter för personer med funkionsnedsättning:
Inga utibildningsinsatser har gjorts under 2020‐2021 pga. pandemin.
Under 2021 genomfördes en grundläggande utbildningsinsats om FN‐konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning för processutvecklingsgruppen i samverkan med Myndigheten för delaktighet.

Analys och åtgärder för utveckling:
Det behöver tas ett omtag i arbetet med att öka kunskapen i organisationen om konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. För att få kontinuitet i arbetet behöver det tas fram lättillgänglig information som integreras i ordinarie
utbildningar. För att få kontinuitet i arbetet behöver konventionen tas med i stadens övergripande inkluderingsarbete.
Det finns fortsatt ett behov att synliggöra och utveckla metoder och ”verktyg” för dialoger där utgångspunkten är invånarens behov av
stadens tjänster, stöd och service. En utgångspunkt för arbetet blir den utvärdering av inflytande och delaktighet i Västerås stad, som
pågår under våren 2022.
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Stöd, service och tjänster
Forts.


Utbildningsfrågan behöver in i HRs styrning kopplat till diskrimineringsgrunderna.



Öka kunskapen hos chefer, medarbetare och förtroendevalda kring FN‐konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.



Att synliggöra och utveckla metoder och ”verktyg” för dialoger där utgångspunkten är invånarens behov av stadens tjänster, stöd
och service.
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Ny handlingsplan 2022‐2025
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TACK!
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Parkeringstillstånd för
rörelsehindrad (prh)

1

PA R K E R I N G S T I L L S TÅ N D R Ö R E L S E H I N D R A D

• Vem kan få ett tillstånd
• Bedömning – restriktivt eller generöst?
• Parkering med tillstånd
• Möjlighet att överklaga
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PA R K E R I N G S T I L L S TÅ N D R Ö R E L S E H I N D R A D
Vem kan få ett tillstånd?

Grundläggande:
•

Förare, som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand.

•

Passagerare, som har kontinuerligt tillsynsbehov.

Bedömning sker av varje enskild persons förutsättningar. Det är
möjligheten att förflytta sig på egen hand, med eventuella hjälpmedel,
som bedöms. Tillståndet är personligt.
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PA R K E R I N G S T I L L S TÅ N D R Ö R E L S E H I N D R A D
Bedömning – restriktivt eller generöst?

•

TrF 13 kap 8§ och TSFS 2016:19

•

Utgår från ett behov som går utöver vad som redan är
tillåtet enligt TrF 11 kap 9§

•

Samma förutsättningar i hela landet, och Europa

•

Rättssäkerhet – inte godtycke
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PA R K E R I N G S T I L L S TÅ N D R Ö R E L S E H I N D R A D
Bedömning – restriktivt eller generöst?

Exempel på sådant som normalt inte är skäl för tillstånd:
•

Kortvariga rörelsehinder.

•

Blind person som inte har ett rörelsehinder.

•

Svårighet att bära, svårighet att ta sig i/ur fordon, bildörr kan inte
öppnas helt, hjälpmedel kan inte tas med i bil.

•

Mag‐ och tarmproblem.
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PA R K E R I N G S T I L L S TÅ N D R Ö R E L S E H I N D R A D
Parkering med tillstånd

•

3 timmar:
Där det är förbud att parkera, eller parkering är tillåten kortare tid än
3 timmar. Gågata (det som visas på vägmärken gäller).

•

24 timmar:
Där parkering är tillåten mellan 3‐24 timmar.

•

Den tid som anges på plats:
På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade.

På kvartersmark bestämmer respektive fastighetsägare.
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PA R K E R I N G S T I L L S TÅ N D R Ö R E L S E H I N D R A D
Exempel på var man INTE får parkera med ett tillstånd

•

Där det är förbud att stanna (både generella regler och där vägmärke
finns).

•

På huvudled, om det inte finns vägmärken som tillåter parkering.

•

På vändplats, på plats avsedd för att lasta/lossa gods, på‐ och
avstigning etc.

•

På plats avsedd för taxi, lastbil etc.

•

På kvartersmark, om inte ägaren tillåter det.
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PA R K E R I N G S T I L L S TÅ N D R Ö R E L S E H I N D R A D
Vad säger trafikreglerna?

Fordon som används för transport av sjuk eller rörelsehindrade får stannas
eller parkeras på många platser trots förbud.

Obs inget undantag vid generella förbud så som vid övergångsställe,
i korsning mm.
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PA R K E R I N G S T I L L S TÅ N D R Ö R E L S E H I N D R A D
Överklaga

Förvaltningslagen.
Kan överklagas skriftligt inom 3 veckor från det datum sökande tagit
del av beslutet.
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