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Bakgrund 

Till grund för Humanas Tillgänglighetsbarometer 2017 ligger en enkät 
som skickats ut till landets 290 kommuner. 235 kommuner besvarade 
enkäten och ger en svarsfrekvens om 80 procent. Det är åttonde året i 
rad som undersökningen genomförs. Rankingen indikerar att kommuner 
arbetar strukturerat och målmedvetet med tillgänglighetsfrågor.  

 

Utifrån denna enkät ligger Västerås stad i år på en åttonde plats, före 
oss ligger bland annat Halmstad, Gävle och Knivsta(vi är bäst i länet). 

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans och individ- 
och familjeomsorg. Humana är ett av flera assistansföretag, och att det 
bör inte läggas för stor vikt till enkäten. Men det är klart  att den ger 
fingervisning. 

 

Läs mer på www.humana.se 



Årets Tillgänglighetsbarometer innehåller tre nya frågor  

1. Skolan, samordnad individuell plan(SIP) och digital 
tillgänglighet. Den förstnämnda avser skolans bemötande av 
elever med förvärvad hjärnskada. Resultaten visar att tre av 
fem kommuner saknar beslut på eller någon skriftlig plan för 
hur de ska ta emot eleverna.  

2. Nya riktlinjerna för individuell plan som ska samordna 
socialtjänsten och hälsovården. 

3. Tillgänglighetanpassning av offentliga myndigheters 
webbplatser.  

  



Områden som vi ligger bra till 

- Att vi har under de senaste fyra åren genomfört 
 inventeringar av både privata och offentliga lokaler i 
 kommunen. 

- Att arbetet kring funktionsnedsättning är strukturerat, 

  – ett program och handlingsplan (följs upp varje år). 

- Att Västerås erbjuder sommarjobb för ungdomar med 
 funktionsnedsättning. 

- Att tillgänglighetskrav ställs på kulturverksamhet. 

- Att Västerås vid flera tillfällen genomfört brukarrevisioner. 

- Att Västerås har ett regelverk kring tillgängliga uteserveringar, 
 och att uteserveringars tillgänglighet kontrolleras. 

- Att badhus och idrottsanläggningar har god tillgänglighet. 

 



Utvecklingsområden 

- Åstadkomma ett offensivare informations- och 
 utbildningsarbete  gentemot privata fastighetsägare. Under ca 
 1,5 år har Stadsbyggnadsförvaltningens tillgänglighetsarbete 
 varit lite haltande. (återfinns idag i HP 2017-2018) 

- Att tillgänglighet är ett område som behöver återfinnas i 
 Översiktsplanen (är på gång). 

- Att fler kommunala badplatser görs bättre ur 
 tillgänglighetssynpunkt (återfinns idag i HP 2017-2018) 

-   Att det upprättas en skriftlig plan på hur skolorna ska agera 
 när de tar emot elever med förvärvad hjärnskada. 
 (information till BUF har lämnats) 

-  Uppföljning kring dessa punkter dessa kommer att redovisas i 
handlingsplansrapporten för 2017. 

 


