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VÄSTERÅS STAD

Stadsledningskontoret

Rådet för funktionshinderfrågor

Mötesinformation
12 april 2022, 09:00-12:00 
Digitalt via Teams

Närvarande ledamöter
Magnus Johansson (S), ordförande
Carin Lidman (S), UAN
Karin Andersson (L), NF
Vicki Skure Eriksson (C), FSN/NIF
Johanna Andersson, Funktionsrätt - vice ordförande
Margareta Hallner, Funktionsrätt
Eira Gunnarsson, RTP
Monica Turner, Autism Asperger
Tina Sunderman, DHR

Frånvarande ledamöter
Henrik Östman (L), BN 
Anna Thunell (MP), TN 
Susanne Kankaanpää, RBU

Närvarande ersättare
Irene Hagström (M), FSN/SKF 
Anna Hård af Segerstad (M), NIF 
Caroline Högström (M), GN 
Ove Löfgren, HRF
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

Ordförande Magnus Johansson förklarar mötet öppnat.

§ 2 Protokolljustering

Tina Sunderman utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
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§ 3 Fastställande av föredragningslista

Ordförande Magnus Johansson anmäler ett ärende som punkt fyra på dagordningen om 
beslut avseende samverkansgrupp för inre ljudmiljö.

§ 4 Beslut avseende samverkansgrupp för inre ljudmiljö

Rådet diskuterade ärendet vid föregående sammanträde den 15 februari och en önskan om 
en samverkansgrupp uttrycktes.

Ordförande Magnus Johansson föreslår att rådet enligt den fastställda överenskommelsen 
ska besluta att initiera en process för framtagande av en samverkansgrupp för inre 
ljudmiljöer. Flera ledamöter bifaller förslaget och diskuterar hur man på bäst sätt kan 
påverka de olika miljöerna.

Rådet för funktionshindersfrågor fattar ett inriktningsbeslut att initiera en process för 
tillsättande av en samverkansgrupp avseende inre ljudmiljöer. En förutsättning för detta 
beslut är att samråd sker med berörda förvaltningschefer innan tillskapande. En målsättning 
är att inriktningen ska klargöras och behandlas formellt innan sommaren.

§ 5 Samordningsförbundets arbete och ungas förutsättningar för att kunna

delta i arbetslivet Bilaga 1

Catarina Örtengren och Eva Winberg från samordningsförbundet informerar om arbetet. 
Samordningsförbundet består avfyra myndigheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Västerås Stad och Region Västmanland. Samarbetet utformas utifrån de lokala behoven. Ett 
80-tal samordningsförbund finns i de flesta av Sveriges kommuner. Styrelsen består av 
politiker och tjänstemän.

Samarbetet fokuserar på individriktade insatser. Arbetslivsinriktade, aktiverande, 
motiverande, behandlande eller förebyggande insatser bedrivs. Individer som behöver 
samordnat stöd från två eller flera av de samverkande myndigheterna har fysiska, psykiska, 
sociala och/eller arbetsmässiga behov kan få stöd, målet är egenförsörjning.

SPIRA är ett arbete riktat mot individer som har en funktionsvariation och är mellan 19-29 
år gamla. Syftet är att hjälpa unga att komma in i arbete/studier. Vid årsskiftet hade man 98 
unika deltagare. Rådet tackar från informationen.
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§ 6 Fortsatt dialog kring uppföljning av handlingsplan Bilaga 2

Anna-Maarit Tirkkonen redogör för de åtgärder som togs fram vid uppföljning av den 
tidigare handlingsplanen. En ny handlingsplan håller på att tas fram där dessa områden tas i 
beaktande.
Vicki Skure Eriksson lyfter frågan om att staden behöver bli bättre på att presentera texter i 
lättläst språk. Margareta Hallner menar att bemötandeguiden behöver följas. Varje dag så 
framkommer historier om personer som blir dåligt bemötta. Gäller bemötandeguiden 
privata utförare? Helene Karlsson svarar att det gäller alla utförare.
Karin Andersson betonar att medarbetare behöver utbildning i hur man bemöter personer 
med funktionsnedsättning. Anna-Maarit Tirkkonen tackar för synpunkter.

§ 7 Allas rätt till valdeltagande Bilaga 3

Mikael Stenås och Jens Vennerström från valkansliet i Västerås stad föredrar om deras 
arbete inför val. Vid varje val så går man igenom befolkningsstatistik för att fördela 
valdistrikt. Varje valdistrikt består av ca 1 000 - 2 000 personer. I valet 2022 så kommer det 
finnas 92 valdistrikt och 15 röstningslokaler. Det grundläggare för dessa är att de ska vara 
tillgängliga.

Vallokaler har vissa krav på sig. De får inte vara knutna till ett speciellt varumärke, de får 
heller inte vara politiskt eller religiöst knutna. Varje vallokal kontrolleras av valkansliet 
utifrån en checklista på tillgänglighetskrav. Kraven är bland annat att de ska vara tillgängliga 
för personer med funktionsnedsättning, geografiskt lämpliga för väljaren, möjligheter till 
avgränsning/avskildhet och att lokalen ska uppfattas som värdeneutral.

Det finns flera olika sätt att rösta förutom på själva valdagen i vallokalen. Exempelvis 
förtidsröstning, rösta från utlandet, rösta med bud samt rösta genom ambulerande 
röstmottagare om man är sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Vicki Skure Eriksson frågar hur man säkerställer att valbåsen inte saboteras. Mikael svarar 
att de kontrolleras så ofta som det går men det finns inte personal till att göra det efter 
varje röstande. Åsa Blom menar att det är väldigt lite med endast två lokaler för 
synskadade. Rådet tackar för informationen.
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§ 8 Information från nämnderna

Grundskolenärrmden - Caroline Högström 
Påbörjat förhandla patientberättelse.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande - Vicki Skure Eriksson 
Helene Karlsson ersätter Pelle Forsberg tills nyrekrytering gjorts.
Vi förbereder för sommarkolloverksamheten.
Projekt på Lövudden, vi bygger båtbrygga och fler båtplatser.
SM-veckan 2024 förbereds.

Förskolenämnden - Vicki Skure Eriksson

Vi arbetar med att anställda åtta förste-förskollärare för att öka kvaliteten i förskolan.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Carin Lidman

Som hördes tidigare under mötet så blir SPIRA en permanent verksamhet fr o m 1 juli 
2022.

Feriepraktiken för sommaren är på gång, ett visst antal platser är reserverade för 
personer med funktionsnedsättning.
Planering för att bygga ut Carlforsska skolan.

Skultuna kommundelsnämnd - Irene Hagström 
Vi kommer att ha 100 sommarlovspraktikanter.
Vi har haft daglig verksamhet på cafeterian på badet med personer med 
funktionsnedsättning.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning - Magnus Johansson, Karin Andersson 

En handlingsplan är på gång för att se till att barn och unga inte hamnar mellan 
stolarna. En handlingsplan för vuxna kommer också att göras.
Vi behöver se över modellen för boendestöd som passar både staden och beställarna. 
Det finns positiva exempel från gruppboenden där brukarna har kunnat låna bilar för att 
utföra ärenden.
Verksamheterna behöver jobba med att samordna de individuella planerna.

Tekniska nämnden-Anna Hård af Segerstad

Nämnden kommer att anta regler för elsparkcyklar.
Bytespunkten på Fiskartorget har fått klagomål, tyvärr fanns det ingen bättre.
Vi kommer jobba med att förbättra gång- och cykeltrafik i city.
Många parkeringsautomater fungerar inte och kommer behöva bytas ut.
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§9

§ 10

§ 11

Sammanträden 2022

17 maj-Temadag 
23 augusti - Sammanträde

Övriga frågor

Margareta Hallner informerar om en grillkväll som de kommer att anhålla den 18 
augusti, kl 18:00.

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Bilagor till protokollet:

Vid protokollet

Elias Wäfors

§9

§ 10

§ 11

Justeras

Tina Sunderman 
JusterareVice ordförande





Lag för lokal samverkan
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.



Fyra myndigheter och en budget
Hälften av pengarna kommer från staten 
(Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) och ¼ 
från Västerås kommun och ¼ från region 
Västmanland.



Fyra myndigheter och en budget
I samordningsförbundet beslutar medlemmarna hur 
samarbetet ska utformas utifrån de lokala behov 
som finns.



Samordningsförbund finns i hela landet
Ett 80-tal samordningsförbund i större delen av 
Sveriges kommuner



Samordningsförbunden
• En egen juridisk person.

• Leds av en styrelse där varje förbundsmedlem är 
representerad. 

• Styrelse består av politiker och tjänstemän.

• Förbundschef som stöd.

- Utvecklingsgrupp – operativa tjänstemän.



Insatser
• Individinriktade insatser

– arbetslivsinriktade, aktiverande och motiverande, behandlande eller 
förebyggande insatser som bedrivs av de samverkande parterna

• Strukturövergripande insatser
– främja den lokala samverkan, kan t ex vara en gemensam utbildning, 

gemensamt arbete med att hitta bättre arbetssätt eller arena för 
kompetensöverföring



Vilka kan få stöd?
Individer som behöver samordnat stöd från två eller 
flera av de samverkande myndigheterna har fysiska, 
psykiska, sociala och/eller arbetsmässiga behov och 
är i förvärvsaktiv ålder (16–64 år).

Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet.



Vilket stöd kan individerna få?
• En gemensam handlingsplan från inblandade parter.
• En kombination av insatser under en period.
• Sammanhållen rehabilitering.



Medelstilldelning 2021
i hela landet
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillförde 
totalt ca 339 miljoner (50 procent av medlen), 
kommuner och region ca 339 miljoner (25 procent 
var).

80 procent av kostnaderna till individinsatser
20 procent till strukturinriktade insatser



Några siffror
2020 deltog 49 067 deltagare i 1087 olika insatser: 
• 56 procent individinriktade insatser och 44 procent 

strukturövergripande insatser
• 8 585 deltagare har avslutat en individinriktad insats, 56 procent 

kvinnor, 44 procent män
– 9 procent arbetade/studerade före insatsstart
– 28 procent arbetade/studerade efter avslutad insats.



Individinriktade insatser
Rehabilitering för arbete/utbildning 
– 54 procent av insatserna 

Syfte: 
Att individen skulle börja eller fortsätta 
arbeta/studera.

Rehab för arbete 
eller utbildning



Individinriktade insatser
Förberedande insatser - 26 procent av insatserna 

Syfte:
Att förbereda individen till arbete/studera.Rehab för arbete 

eller utbildning

Förberedande 
insatser



Individinriktade insatser
Kartläggning av individer – 11 procent. 

Rehab för arbete 
eller utbildning

Förberedande 
insatser

Kartläggning



Individinriktade insatser
Förebyggande insatser – 4 procent 

Syfte:
att förbereda individen till arbete/studier.Rehab för arbete 

eller utbildning

Förberedande 
insatser

Kartläggning

Förebyggande
insatser



Strukturinriktade insatser
Dialog och kommunikation – 41 procent av 
insatserna 

Syfte:
- att sprida information, 
- förenkla processer, 
- underlätta det gemensamma arbetet och 
kompetensutveckling (för att individen ska få en 
snabbare och mer ”rätt” väg)

Dialog och 
kommunikation



Strukturinriktade insatser
Utbildning/konferens – 21 procent av insatserna 

Inriktade på:
- att höja kompetensen inom specifika områden t ex 
diagnoser, förhållningsätt e t c.

Dialog och 
kommunikation

Utbildning/konferens



Strukturinriktade insatser
Kartläggning - 13 procent. 

(t ex behov av rehabilitering till olika målgrupper)
Dialog och 
kommunikation

Utbildning/konferens

Kartläggning



Strukturinriktade insatser
Annan inriktning – 25 procent av insatserna

Dialog och 
kommunikation

Utbildning/konferens

Kartläggning

Annan 
inriktning



Varför behövs samordning?
Individen
• Uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning
• Undvika rundgång och ”att hamna mellan stolarna”
• Adekvat stöd och insatser
• Delaktighet från flera parter i rehabiliteringen
• Rätt insatser och stöd, empowerment



Varför behövs samordning?
Samhället
• Förkortad rehabiliteringsprocess
• Minskade väntetider
• Tydligare ansvarsgränser
• Effektivare användning av resurserna
• Utveckla hållbar samverkan mellan myndigheterna



Samordningsförbundet Västerås
Individinsatser
• Spira
• Samordningsteamet – ”operativt”
• Myndighetsgemensamt team – ”rådgivande”
• Arbetsgivarkoordinator – strategiskt och operativt 

arbetsgivararbete



Samordningsförbundet Västerås
Individinsatser

• Insatskatalogen – www.insatskatalogen.se
• SIM-projektet – psykisk hälsa

http://www.insatskatalogen.se/


Samordningsförbundet Västerås
Strukturella insatser
• Lösningsfokuserat förhållningssätt som bas –

- utbildning medarbetare AF, FK, Kommun, region
• GrönKvist utbildning
• ”Dejta en myndighet” – webbinarier



Samordningsförbundet Västerås
Strukturella insatser
• Övriga utbildningar och webbinarier utifrån behov

- psykisk hälsa (film framtagen, Temavecka med 
Folkuniversitetet)

- våld i nära relation (Jämställdhetsmyndighetens
nationella uppdrag – ”mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra”)



Samordningsförbundet Västerås
Strukturella insatser
• Omvärldsbevakning och analyser, finansierar förstudier etc

(SIP, Stadsmissionen,
ensamkommande flyktingbarn via Länsstyrelsen etc)



Samordningsförbundet Västerås
Ungdomar

• Spira/Jobbfokus2.0
• Samordningsteamet
• SIM



Tack för mig
Catarina Örtengren
Förbundschef Samordningsförbundet Västerås

catarina.ortengren@vasteras.se

021-39 99 69

www.samordningvasteras.se; www.samordningvastmanland.se

mailto:catarina.ortengren@vasteras.se
http://www.samordningvasteras.se/
http://www.samordningvastmanland.se/


För dig i ålder 19-29 som har en funktionsvariation 
och vill utforska dina möjligheter att arbeta eller
studera!



Vad är SPIRA?
SPIRA är en verksamhet med syfte att stödja unga vuxna
med funktionsvariationer att prova praktik/arbete eller 
studier.

Du äger och styr din egen process. Tillsammans med oss arbetar 
du fram  din individuella planering utifrån din vilja, intresse och
förutsättningar. Vi träffas både enskilt och i grupp. Du har 
möjlighet att  vara med i SPIRA i max 15 månader.

Målet är att du efter din tid hos oss har större kunskap om 
dina förutsättningar i arbete eller studier och kommit fram till
vad som blir ditt nästa steg.



INTRODUKTION

För att du ska få ut 
det mesta av din tid i
SPIRA börjar vi med 
att lära känna
varandra.
Vi utforskar dina:

• mål
• möjligheter
• förutsättningar
• nästa steg

PRAKTIK

Under praktikperioden 
kommer vi att finnas
med  som stöd för
både dig och
arbetsplatsen.

NY PLANERING

Inför avslut i SPIRA 
planerar du ditt nästa
steg tillsammans med
oss.

STÖD I STUDIER

Om du väljer att 
påbörja studier kan
SPIRA vara ett stöd för
dig i upp till 9 månader.

STÖD I ANSTÄLLNING

Ibland kan en praktik leda till 
en anställning. Då kan SPIRA
vara ett stöd för dig och 
arbetsgivaren i upp till 9 
månader.



Anna David

Coach

Margareta

Coach/
Projektledare

Eva

Coach Coach



RESULTAT VID ÅRSSKIFTET

• 98 unika deltagare
• 68 avslutade
• 21 har/har haft anställning
• 66 har/har haft praktik (1 plats eller flera)
• 22 studerar/har studerat



NULÄGE
• 32 aktuella varav 7 nya från 14 mars
• 1 har arbete
• 9 har praktik 
• 3 studier
• 2 börjat vid Friskvården

På gång: 
• 2 till arbete på hunddagis
• 1 Plegium
• 1 kyrkogårdsarbete
• 1 naturvårdslaget

• 2 gruppstarter i höst
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§ 72 Dnr KS 2018/02529-1.3.2 

Beslut - Slutrapport - Handlingsplan 2019-2021 för 
genomförande av Program för personer med 
funktionsnedsättning  
Beslut 
1. Slutrapporten läggs till handlingarna. 
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att uppdatera handlingsplanen för 
2022-2025 med fokus på identifierade problemområden i rapporten och 
kopplats till antagen policy för personer med funktionsnedsättning 2020-
2025. 
Ärendebeskrivning 
I oktober 2020 tog kommunfullmäktige beslut om Policy för personer med 
funktionsnedsättning i Västerås stad 2020 – 2025. Policyn ersatte det tidigare 
styrdokumentet Program för personer med funktionsnedsättning. Till 
programmet finns handlingsplan 2019–2021 med mål och aktiviteter i syfte 
att konkretisera det kommungemensamma arbetet inom 
funktionshinderområdet och tillgänglighet. Två delrapporter för 2019 och 
2020 har redovisats till kommunstyrelsen. Detta är en slutrapport och 
uppföljning av åren 2019–2021.  
Rapporten innehåller resultat av de aktiviteter som gjorts under perioden 
samt en analysdel och förslag till åtgärder för att utveckla arbetet vidare. 
Uppföljningen har gjorts gemensamt i processutvecklingsgrupp för 
funktionshinderfrågor, PUG funk. 
Åtgärder till utveckling ska ligga till grund för handlingsplan 2022–2025.  
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 
1. Slutrapporten läggs till handlingarna. 
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för 
2022–2025 kopplat till antagen Policy för personer med 
funktionsnedsättning 2020–2025.  
Yrkanden 
Elisabeth Unell (M) yrkar bifall till beslutssats 1 samt att beslutssats 2 ändras 
enligt följande: 
Stadsledningskontoret får i uppdrag att uppdatera handlingsplanen för 2022-
2025 med fokus på identifierade problemområden i rapporten och kopplats 
till antagen policy för personer med funktionsnedsättning 2020-2025. 
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) 
ändringsyrkande. 
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Kommunstyrelsen 2022-03-09 
 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Proposition 
Ordföranden finner att det finns ett ändringsyrkande avseende beslutssats 2 
från Elisabeth Unell (M) till vilket Vicki Skure Eriksson (C) yrkat bifall. 
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslaget och finner att 
det bifalles.  
Vidare finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut avseende 
beslutssats 1, stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detta.  
Kopia till 
Förskolenämnden, grundskolenämnden, individ- och familjenämnden, 
kulturnämnden, nämnden för idrott, fritid och förebyggande, nämnden för 
personer med funktionsnedsättning, Skultuna kommundelsnämnd, tekniska 
nämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och byggnadsnämnden            
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Förkortningar: 

KRF: Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (ett av stadens samverkansfora 
med Funktionsrätt Västerås) 
LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
SoL: Socialtjänstlagen 
IOP:  Idéburet Offentligt Partnerskap 
VIR: Våld i nära relationer 
Funktionsrätt Västerås: samarbetsorgan för föreningar för personer med 
funktionsnedsättning.  
PLG: Processledningsgrupp bestående av verksamhetschefer från förvaltningarna 
och tjänstemän från Hållbarhetsenheten på Stadsledningskontoret 
PUG: Processutvecklingsgrupp som består av nyckelpersoner från förvaltningarna 
samt ansvarig tjänsteperson på Hållbarhetsenheten, Stadsledningskontoret 
MFD: Myndigheten för delaktighet 
Ifous:  ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk 
skola och förskola 
AME: Arbetsmarknadsenheten 
FsN: Förskolenämnden 
BN: Byggnadsnämnden 
FN: Fastighetsnämnden 
GSN:  Grundskolenämnden 
NF: Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
NIF: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande  
KS: Kommunstyrelsen 
KuN: Kulturnämnden 
TN: Tekniska nämnden 
UAN: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
BUF: Barn- och utbildningsförvaltningen   
KIFF: Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen  
SBF: Stadsbyggnadsförvaltningen 
SK: Stadsledningskontoret 
Skultuna: Skultuna kommundelsnämnd 
TFF: Teknik- och fastighetsförvaltningen 
VOF: Vård- och Omsorgsförvaltningen 
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Sammanfattning 
Coronapandemin har påverkat arbetet med genomförandet av handlingsplanen 
under perioden. En hel del möten, utbildningar, konferenser och liknande har fått 
ställas in. Omställningen till digitala mötesformer har försvårat kontakten och 
möjligheterna till samverkan med staden för personer med funktionsnedsättning 
och föreningar.  
 
Under 2020 togs en Policy för personer med funktionsnedsättning (år 2020 – 
2025) fram. Policyn ersatte Program för personer med funktionsnedsättning, och 
ingår som en del av stadens Program för social hållbarhet.  
 
Mycket av det som rapporteras i handlingsplanen är genomfört eller pågår för 
närvarande.  
 
Efter varje målområde finns en analysdel av resultatet och förslag till åtgärder för 
att utveckla arbetet vidare. Dessa är bland annat: 
 
Attityder och bemötande 
Attityder och bemötande är ett målområde där ett omtag behöver göras. Bland 
annat behöver den befintliga bemötandeguiden uppdateras och spridas på ett 
mer systematiskt sätt. 
 
Hälsa 
Frågan kring hälsa behöver synliggöras. Nationella undersökningar påvisar att 
målgruppen person med funktionsnedsättning påverkats i större utsträckning än 
övrig befolkning av Coronapandemin. Arbete kring hälsoklyftorna, där personer 
med funktionsnedsättning har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen 
behöver prioriteras över lång tid framöver. 
 
Tillgänglighet  
Staden behöver jobbar mer systematiskt med tillgänlighetsfrågorna för en mer 
inkulderande stad. Tillgänglighet ska vara en självklar aspekt vid utformningen av 
den fysiska miljön, såväl ute som inne. När det gäller universell utformning är det 
en viktig utgångspunkt för att skapa ett samhälle som så många som möjligt kan 
använda och att inte behöva göra dyra anpassningar i efterhand.  
Universell utformning handlar om att göra rätt från början och borde vara ett 
förhållningssätt och en process för de produkter, miljöer, information och tjänster 
som staden erbjuder.  
 
Arbete 
Ett av de viktigaste förutsättningarna för jämlika livsvillkor och inkludering är att 
ha ett arbete. Personer med funktionsnedsättning har inte samma förusättningar 



 

 

VÄSTERÅS STAD Slutrapport 
 
 2022-02-07 

 6 

på arbetsmarknaden som personer utan funktionsnedsättning. Det finns 
strukturella hinder, hinder i den fysiska arbetsmiljön men även hinder i form av  
bemötande och attityder som gör att personer med funktionsnedsättning har 
svårare att ta sig in på arbetmarknaden och få en anställning. Här behöver staden 
ta ytterligare steg mot att personer med funktionsnedsättning inkluderas i 
arbetslivet.  

Ett Västerås för alla 
Västerås stads verksamheter ska präglas av mångfald och respekt för individens 
unika värde. Det betyder att alla ska ha samma möjlighet att utöva sina 
demokratiska rättigheter och skyldigheter, och all diskriminering ska motverkas. 
 
I stadens program för personer med funktionsnedsättning anges sju målområden 
enligt följande: 

• 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 

 
Utöver detta framgår att samverkan med personer som har egen erfarenhet av 
funktionsnedsättning ska ske när det gäller genomförande av programmets mål 
och intentioner. 

Syfte 
Handlingsplanen syftar till att konkretisera kommungemensamma insatser inom 
programmets angivna målområden. 

Uppföljning 
Handlingsplanen ska årligen följas upp och kommenteras i nämndernas 
verksamhetsberättelser, följas upp i Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 
(KRF) och årligen avrapporteras i kommunstyrelsen. 

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. 



 

 

VÄSTERÅS STAD Slutrapport 
 
 2022-02-07 

 7 

Aktiviteter, ansvar och resultat 
 

Aktiviteter Ansvar Resultat 2019-2021 
Fortsätta utveckla en 
intern övergripande 
organisation på 
tjänstemannanivå för 
samordning av 
nämnd/förvaltnings-
övergripande insatser 

KS KRF har tagit beslut om ett antal 
samverkansgrupper på 
förvaltningsnivå och i samarbete med 
Funktionsrätt Västerås. Dessa handlar 
om tillgänglighet, vård- och 
omsorgsfrågor, kultur- och 
fritidsfrågor, samt barn- och 
ungdomsfrågor.  

Synliggöra stadens 
samlade arbete för 
personer med 
funktionsnedsättning 
med koppling till 
sociala hållbarhets-
programmet 

KS Policy för personer med 
funktionsnedsättning framtagen och 
beslutad i KF 2020-10-01 och 
presenterat i alla berörda nämnder. 
Under 2020/2021 har ett arbete  
pågått för att  tydliggöra hur frågor 
om funktionsnedsättning och  
tillgänglighet hänger ihop med 
helheten och sociala 
hållbarhetsprogrammet.   
Uppföljning av handlingsplanen samt 
aktuella frågor/prioriteringar har lyfts i 
PLG social hållbarhet.  

Synliggöra utmaningar, 
exempelvis Idéburet 
offentligt partnerskap 
IOP, Jobbfokus, etc för 
samverkan med 
externa myndigheter 
och med civilsamhället 

KS i sam-
verkan 
med alla 
nämnder 

Som exempel på samverkanprojekt 
kan Projekt Spira, som startades 2019 
och pågår till juni 2022 nämnas. 
Arbete kring implementering av Spira 
till ordinarie verksamhet pågår. 
Därutöver pågår en översyn av 
samverkanstrukturer och framtagande 
av en arbetsmarknadsstrategi för 
staden. I samordningsförbundet, 
synliggörs och utvecklas samverkan 
mellan kommunen, regionen, 
arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan i olika 
utvecklingsprojekt inom 
arbetsmarknadsområdet. Inom ramen 
för LÖKen – Lokala överenskommelsen 
med civilsamhället, förs samtal om t 
ex IOP som form för samverkan 
mellan stad och 
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civilsamhällesorganisationer. Årligen 
så genomförs IOP samt följs upp riktat 
mot ansvarig nämnd. Vi informerar på 
LÖKen om det finns en naturlig 
koppling till att civilsamhället är en del 
av IOP:n. 

 

Analys 
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.  
 

Åtgärder för utveckling 
• 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. 

Attityder och bemötande 
Ett gott bemötande handlar om att visa respekt för andra människor. Mänsklig 
värme och empati räcker långt men ibland behövs särskild kunskap för att kunna 
agera rätt. Genom att lära sig mer om olika människors behov och förutsättningar 
ökar förståelsen och kunskapen som bidrar till att vi tar rätt beslut och genomför 
de åtgärder som underlättar alla människors vardag. 

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 
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Aktiviteter, ansvar och resultat 
 

Aktiviteter Ansvar Resultat 2019-2021 
I samverkan med 
bland annat 
civilsamhället, 
med kunskap om 
personer med 
funktionsnedsättni
ng, och 
Mälardalens 
högskola 
arrangera och 
genomföra 
utbildningsinsatser 
riktade till chefer, 
medarbetare och 
förtroendevalda. 

KS och 
stadens 
nämnder 

Utbildningsinsatser till politiker, chefer 
och berörda medarbetare om den nya 
barnrättslagen som gäller från 1 jan 
2020 har genomförts. 
 
”Inkludera Mera” -konferenser har 
genomförts digitalt 2020 samt 2021, 
där Västerås stad har medverkat. Ett 
viktigt område med 
funktionsnedsättning och jämlika 
villkor för meningsfull fritid/fysisk 
aktivitet för att främja psykiskt 
välbefinnande stod i fokus. 
 
Funktionsrätt Västerås har, pga 
pandemin, tvingats ställa in planerade 
”provapå dagar”, där man får prova på 
att ha bl a nedsatt syn, hörsel eller 
nedsatt rörselförmåga. 

Utveckla 
marknadsföringen 
och spridningen av 
och användandet 
av bemötande-
guiden 

KS och 
stadens 
nämnder 

Har ej genomförts.  

 

Analys 
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. 

Åtgärder för utveckling 
• 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  
Hälsa är upplevelse av välbefinnande och förmåga till handling. Idrott, kultur och 
goda levnadsvanor bidrar i hög grad till god livskvalitet. Rörelse, motion, kost och 
goda levnadsvanor är folkhälsokomponenter som främjar god hälsa. Att ha 
tillgång till ett rikt fritids-, idrotts- och kulturutbud bidrar till att öka 
välbefinnandet och uppleva god fysisk och psykisk hälsa. 
 
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. 

Aktiviteter, ansvar och resultat 
 

Aktiviteter Ansvar Resultat 2019-2021 
Erbjuda 
civilsamhälle och 
kulturinstitutioner 
utbildnings-
insatser om 
tillgänglighet för 
och inkludering av 
personer med 
funktionsned-
sättning 

NIFF, KUN 
Skultuna  

NIFF: RF-SISU Västmanland har idag 
hand om utbildningsfrågor riktat till 
idrottsföreningar.  
KUN: Studieförbunden har idag hand 
om utbildningsfrågor riktat till övriga 
föreningslivet. På grund av pågående 
pandemi har dessa utbildningsinsatser 
ej kunnat genomföras till fullo.  
Uppdraget gavs till civilsamhälle och 
kulturinstitutioner under 2019.  
 
 

Fortsätta stärka 
arbetet gentemot 
civilsamhället för 
att få till stånd fler 
aktiviteter kring 
kultur/idrott/fritid 
för personer med 
funktions-
nedsättning 

NIFF, KUN 
 

I arbetet med avgiftsfria 
lovaktiviter uppmuntras civilsamhället 
att bl a erbjuda aktiviteter för barn med 
funktionsnedsättning. Perspektivet tas 
med i bedömningen av bidrag. Tex 
har Västerås fritidrottsklubb, 
jollekappseglarna och Rörelsehindrade 
barn och unga (RBU) särskilt prioriterat 
gruppen barn med funktionsned-
sättning och fick nya medlemmar. En 
särskild satsning gjordes av Pettersbergs 
fritidsgård och Aros basket för att nå 
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gruppen barn med 
funktionsnedsättning.   
  
Några särskilda insatser som 
genomförts för att öka tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning 
är att några hinder är 
tillgänglighetsanpassade då en ny 
hinderbana byggts på Rocklunda 
området.  Ett motionsspår på Björnön 
har anpassats för synskadade.  
 

Öka 
medvetenheten 
om vikten av god 
fysisk och psykisk 
hälsa för 
målgruppen 
genom olika 
utbildnings-
insatser och andra 
insatser  

NIFF, NF 
Skultuna  
 

”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. 
Hälsans dag genomförs i Skultuna varje 
år. Daglig verksamhet ansvarar för 
dagen. 
 
Inom sysselsättning psykiatri arbetar 
verksamheten mycket aktivt med fysisk 
aktivitet, kost och tobaksavvänjning. 
 
Dialog har förts mellan Funktionsrätt 
Västerås och KIFF för utbildning till 
personal inom fritidsgård och 
fritidsklubbsverksamhet. Vad gäller 
idrottsföreningar sker samarbete med 
RF-SISU Västmanland. 
 

Ta vara på och 
sprida resultatet 
från enkäten ”Liv 
och hälsa – ung” 
gällande elever 
med 
funktionsned-
sättning 

GSN,  
UAN, NIFF,  
KUN, Skultuna  
 

Resultaten från Liv och hälsa ung har 
spridits brett i kommunen. 
Funktionsnedsättning finns som 
bakgrundsvariabel i den ordinarie Liv 
och hälsa ung undersökningen som 
genomförs i år 7, 9 samt år 2 på 
gymnasiet.  
Resultaten från enkäten är, och har 
varit, ett viktigt instrument inte minst 
för skolorna i staden. Resultaten har 
medfört att verksamheternas samlade 
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kunskaper om livssituationen för den 
elevgrupp som besvarat den riktade 
enkäten har bekräftats och/eller ökat. 
Under 2020 gjordes ingen särskild 
enkätundersökning riktad till särskolan. 
Dialog kring hur och om en enkät riktad 
till särskolan ska genomföras pågår med 
Region Västmanland. 
 
I Skultuna har resultaten från Liv och 
hälsa ung varit underlag för 
kommundelens särskilda satsning 
“Skultuna forever”, som bl a syftar till 
ökad framtidstro bland unga i Skultuna. 
 

Utveckla 
samarbetet med 
parasportförbund
et och andra 
aktörer inom 
området 

NIFF Parasportförbundet avvecklas och ska 
inkluderas i respektive specialförbund.  

Aktivt 
fortsättningsvis 
verka för att barn, 
unga och äldre 
med 
funktionsnedsättn
ing ges jämlik 
möjlighet att delta 
i Kulturnämndens 
verksamheter 

KUN På grund av pandemin har den ordinarie 
verksamheten till viss mån begränsats, 
men i den mån det varit möjligt, har det 
dock fortskridit som vanligt.  
Biblioteket: I bibliotekets ordinarie 
verksamhet ingår framför allt anpassade 
medier där både talböcker och böcker 
med svartskrift ingår. Biblioteket har 
också särskilda hyllor både på barn- och 
vuxenavdelningen så att det skall vara 
lätt att hitta.  
Vid förfrågan arrangeras bokprat och 
biblioteksvisningar för gruppen o 
samarbete sker med taltidningen 
där biblioteket tipsar om böcker några 
gånger per år.  
Talböcker utgör en stor del av 
bibliotekets anpassade medier och 
personalen är behjälplig låntagarna på 
flera olika sätt.  
  
Konstmuseet:   
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Brett utbud av visningar/workshops och 
aktiviteterna kan anpassas efter 
gruppernas särskilda behov.   
Konstmuseet genomför syntolkade 
visningar av utställningar, och visningar 
av offentlig konst och kulturmiljöer vid 
några tillfällen per säsong. 
Specialanpassade visningar riktade till 
personer med demensdiagnos erbjuds, 
2-3 ggr per säsong.  Pedagogiken bygger 
på det tidigare nationella projektet 
”Möten med minnen”.  
  
Kulturskolan:  
All verksamhet inom Växkraft sker för 
barn med särskilda behov vilket 
innebär:  
Ett eget arbetslag ”Växkraft”  
FMT (Funktionsinriktad musikträning/-
terapi) Många lärare har barn med 
särskilda behov integrerat i 
undervisningen.                                      
Insatser genom Skapande skola  
 

Öka kunskapen 
om våld och 
övergrepp i nära 
relationer 

GSN, 
UAN, FsN 
NF, IFN, ÄN,  
KUN, NIFF,  
Skultuna  
 

Kuratorer i grundskolan har gått 
Barnafrids basprogram om våld mot 
barn där målgruppen lyfts i samtliga 
våldsaspekter. Fokus har legat på att 
upptäcka utsatthet och agera adekvat 
utifrån ålder och sammanhang 
På föreläsningar och utbildningar om 
hedersrelaterat våld har personal inom 
grundskolor, men även elevgrupper, 
fått ta del av ett särskilt fokus på hur 
barn, unga och unga vuxna med olika 
funktionsvariation drabbas, vad man 
som personal ska vara uppmärksam på 
och tips på material att använda för 
målgruppen.  
 
Förebyggarcentrum erbjuder utbildning 
i våldsprevention till olika yrkesgrupper 
inom staden och civilsamhället. Bl a har 
skolans särskilda undervisningsgrupper 
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utbildats i programmen Mentorer i 
våldsprevention (MVP) och Agera 
tillsammans. 
 
I Barnpilotutbildningen, som genomförs 
regelbundet, ingår det moment som 
socialtjänsten, åklagare och polis från 
Barnahus håller i med syfte att öka 
kunskapen om våld och övergrepp i 
nära relationer. Målet är att varje 
verksamhet som möter barn ska ha 
minst en barnpilot i arbetsgruppen.  
 
Flera förskolor i socioekonomiskt 
utsatta områden har anställt 
socialpedagoger som via sin 
grundutbildning redan besitter relevant 
kunskap i ämnet. Inom ramen för det 
förebyggande arbete som bedrivs på 
förskolorna gällande hedersrelaterat 
våld och förtryck ingår flera delar som 
berör ämnet. 
 
Två dagars utbildning om Våld i nära 
relation för personer med 
funktionsnedsättning, för personal inom 
vård och omsorg från alla verksamheter 
i hela staden inkl Skultuna. Drygt 100 
medarbetare har gått utbildningen. 

Öka kunskapen 
hos chefer och 
medarbetare och 
förtroendevalda 
kring den extra 
utsatthet 
personer med 
funktionsnedsättn
ing lever under 
vad gäller våld och 
övergrepp i nära 
relationer, samt 
inventera 
strukturer, rutiner 
och arbetssätt för 

GSN, UAN,  
FsN 
NF, IFN, ÄN,  
KUN, NIFF,  
Skultuna  
 

Se ovanstående aktivitet.   
 
Under 2021 har en kartläggning om 
våldsutsatthet gjorts av Mälardalens 
universitet på uppdrag av 
Stadsledningskontoret i Västerås stad. 
Här har en inventering av strukturer, 
rutiner och arbetssätt kartlagts. Förslag 
på insatser och åtgärder utifrån 
kartläggningen och det arbetet som 
gjorts i processutvecklingsgrupp 
våldsprevention kommer att 
presenteras på kommunstyrelsen 23 
mars. Konkreta aktiviteter utifrån de 
insatser som beslutas, kommer att 
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att motverka våld 
och övergrepp i 
denna målgrupps 
nära relationer   

beskrivas vidare i kommande 
handlingsplan för jämställdhet med 
målet att börja gälla 2023. Arbete med 
att införa insatser innan 
handlingsplanen kommer till stånd har 
påbörjats och kommer att fortsätta 
under 2022.   

Identifiera 
hälsoklyftorna hos 
personer med 
funktionsned-
sättning jämfört 
med övriga 
befolkningen 

GSN, UAN, FsN 
NF, IFN, ÄN,  
NIFF, Skultuna  
 

Under 2021 har ett arbete  gjorts för att 
ta fram en lägesbild för folkhälsa/jämlik 
hälsa. Lägesbilden utgår från befintlig 
statistik från Region Västmanland och 
SCB med fokus på livsvillkor, 
levnadvanor och hälsa samt eventuella 
skillnader i hälsa i olika grupper och 
utifrån diskrimineringsgrunderna. 
Lägesbilden är klar i januari 2022. 
Rapporten kommer att bidra till 
prioriteringar i den kommande 
handlingsplanen  för 2022-2025. 

Utveckla 
kulturinstitutioner
nas samarbete 
med Daglig 
Verksamhet 

KUN/NF På grund av pandemin har den ordinarie 
verksamheten till viss mån begränsats.  
  
Biblioteket:   
Från maj 2018 finns ett samarbete med 
Daglig verksamhet. Det innebär att 
personer med funktionsnedsättning 
finns på biblioteket och utför en del 
enkla arbetsuppgifter i samråd med oss 
och tillsammans med en handledare.  
  
Vallby friluftsmuseum:  
Arbetar tillsammans med Daglig 
verksamhet kring drift av friluftsmuseet, 
djurskötsel och trädgårdsarbete.   
All undervisning i museets verksamhet 
anpassas efter elevernas behov.   
Ambitionen är att friluftsmuseets 
verksamhet ska vara attraktiv för alla.   
Det görs ständiga förbättringar av den 
fysiska tillgängligheten, bland annat har 
lanthandeln tillgängliggjorts och dragits 
fram vägar till Ekbacken med 
fornlämningar så att fler kan uppleva de 
museimiljöerna.  
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Friluftsmuseets inlägg på Instagram har 
syntolkning.   

Verka för att i takt 
med att 
Parasportför-
bundet lämnar 
över parasporten 
till svenska 
specialidrottsför-
bunden ge råd och 
stöd till idrotts-
föreningar att 
starta parasports-
sektioner och 
inkludering i 
ordinarie 
idrottsverksam-
heter 

NIFF Föreningar får stöd från årliga 
föreningsstödet eller via projektstöd i 
arbetet med inkludering av personer 
med funktionsnedsättning. Det kan vara 
i form av fysiska aktiviteter eller mindre 
justeringar i anpassning av lokaler.   
Kan då vara i trepartssamverkan, NIF, 
föreningen och RF-SISU Västmanland.   
Frågan följs upp via verksamhetsstödet 
till föreningslivet.   

Analys 
När det gäller jämlik hälsa säger aktuell forskning att gruppen med 
funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp där särskilda insatser behöver 
riktas. Pågånde kartläggning om folkhälsa/ jämlik hälsa kommer att hjälpa staden 
att rikta insatser där de gör skillnad. I ett främjande perspektiv är utgångspunkten 
att sänka trösklarna för att alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid, idrott, 
friluftsliv och kultur. 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. 
 
Personer med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp vad gäller våld i 
nära relationer. I PUG våldsprevention pågår ett arbete med att ta fram 
kunskapshöjande insatser för personer som möter målgruppen samt 
insatser/program för målgruppen själva. 
 
Förvaltningarna har inte bara genomfört egna kunskapshöjande insatser, utan har 
också tagit del av det som staden erbjuder centralt. Vad gäller det stöd till 
föreningslivet som KIFF erbjuder, finns det en överenskommelse med 
SISU/Västmanlands idrottsförbund avseende att stötta föreningarna med 
kunskap och kompetens kring bemötande, allas lika rättigheter, möjligheter att 
söka stöd för tillgänglighetsanpassningar etc.  Det pågår samtal kring vad 
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föreningarna har för behov av utbildning och stöd via den Lokala 
överenskommelsen med civilsamhället, LÖKEN. 
 
Inom parasporten pågår en process av inkludering av svenska 
parasportförbundets idrotter i andra specialidrottsförbund. Processen har 
kommit olika långt inom olika idrotter, där t ex friidrott och simning är två 
idrotter som kommit längst. Staden har ingen tydlig roll i detta arbete. 
 
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. 
 
Kulturverksamheterna arbetar aktivt med att tillgängliggöra sin verksamhet 
genom olika anpassningar. Som exempel kan nämnas bibliotekets anpassade 
medier, samarbete med taltidningen, syntolkade visningar på museerna, särskilda 
visningar för personer med demensdiagnoser på konstmuseet och erbjudande 
om funktionsinriktad musikträning inom Kulturskolan. 
 
Personer med funktionsnedsättning  inom daglig verksamhet, som har möjlighet 
till sysselsättning i samverkan med kulturverksamheter, ger ett mervärde för 
verksamheterna. Aktiviteten bör dock hanteras under målområde utbilding och 
arbete.  
 

Åtgärder för utveckling 
• I arbetet med kommande handlingsplan bör aktiviteter som ligger i 

ordinarie verksamheter lyftas under respektive handlingsplan, tex 
handlingsplan idrott, kultur, friluftsliv mfl. Det bör ligga naturligt i 
ordinarie verksamheters arbete att jobba med inkludering dagligen. 

 
• 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. 

Information och kommunikation  
Västerås stad ska använda sig av olika kanaler i sin kommunikation med 
invånarna. Information ska finnas tillgängliga i sådan form och språk som gör det 
möjligt för alla att förstå oavsett funktionsnedsättning. Information ska vid 
förfrågan kunna ges i alternativt format. 
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Det ska på stadens hemsida framgå hur privatpersoner går tillväga för att få 
information på alternativa format. 

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. 

Aktiviteter, ansvar och resultat 
 

Aktiviteter Ansvar 2019-2021 
Information om 
tillgänglighet till 
friluftsområden 
ska finnas på 
hemsidan och i 
mobil applikation 

NIFF Det är sökt LONA-medel för 2021 för 
tillgänglighetsanpassning och skyltning på 
Björnön. LONA är naturvårdsverkets satsning 
som ska stimulera kommuners och ideella 
föreningars långsiktiga naturvårdsengage-
mang. Kopplas till stadens hemsida.  

Utreda behov och 
förutsättningar för 
ett kommun-
gemensamt 
skyltprogram 

FN Ett arbete med att ta fram ett skyltprogram 
för skolverksamhet pågår tillsammans med 
BUF.  

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

KS ”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.  

Upprätta rutiner 
för att kunna ge 
information till 
privatpersoner på 
alternativa 
format. 

KS Rutiner finns för att säkerställa att dokument 
kan begäras ut i alternativa format. 
 

Inventera 
tillgängligheten 
utifrån den nya 
förordningen kring 
digital information 
i offentlig service 
samt utifrån 
ovanstående ta 
fram ett åtgärds-

KS Inventering är genomförd och redogörelsen 
finns publicerad på stadens webb.  
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program gällande 
Västerås stad. 

 

Analys 
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.  
 

Åtgärder för utveckling 
• Utöka kompetensen kring klarspråk för att nå en bredare målgrupp.  
• Tillgängliggöra stadens dokument för att den som har hjälpmedel kan läsa 

dem. 

Fysisk miljö/Tillgänglighet  
Tillgängligheten i och till den fysiska miljön är en viktig grundförutsättning för att 
alla ska kunna delta i samhällslivet. Lagen säger att det som byggs nytt ska vara 
tillgängligt och det som är befintligt ska göras tillgängligt så långt det går. 
Tillgänglighet ska vara en självklar aspekt vid utformningen av den fysiska miljön, 
såväl ute som inne. En ökad generell tillgänglighet minskar behovet av särskild 
anpassning eller särskilda insatser i efterhand.  

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. 

Aktiviteter, ansvar och resultat 
 

Aktiviteter Ansvar Resultat 2019-2021 
Utveckla en 
rapportfunktion 
riktad till Teknik- 
och fastighetsför-
valtningen 
innehållande 
brister och förslag 
till åtgärder av 

FN, TN 
 

Det finns en app som heter Tryggare 
Västerås/felanmälan där allmänheten kan 
rapportera brister in den fysiska miljön.  
 
Det finns även en funktion  hos 
byggnadsnämnden när man ska rapportera 
brister i enkelt avhjälpta hinder (HIN). 
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den fysiska 
tillgängligheten 
Upprustning av 
kommunala 
lekplatser med 
fokus på till-
gänglighet och 
säkerhet 

TN Under 2020 upprustades 5 st befintliga 
lekplatser med detta fokus (en 6:e är på 
gång och snart klar). 

Revidera och 
implementera 
riktlinjer för att 
bygga tillgängligt i 
egna lokaler 

FN Projekteringsanvisningar är framtagna, dessa 
kommer att revideras i samband med att de 
införlivas i ramprogram omfattande 
skola/förskola.    

Tillämpa principen 
”Universell 
design” i 
kommunala 
anläggningar och 
kommunalt 
byggande 

BN, 
FN, TN  

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. 

Inventera och 
åtgärda brister ur 
tillgänglighetssynp
unkt i alla 
kommunägda 
publika lokaler 

FN Inventering av en fastigheter har skett under 
2020, kvartal 4. Fördröjning pga ny 
tjänsteman samt byte av inventerings-
konsult.  
 
 

Öka 
medvetenheten 
om att sakkunnig 
tillgänglighets-
kompetens ska 
finnas vid 
byggprojekt och 
deras planering 

BN, 
FN, TN 

Tillgänglighetsutlåtande av certifierad 
sakkunnig tas fram i bygglov vid större 
projekt. Enligt lag kan vi inte kräva detta, 
men det är ändå praxis i 
myndighetutövningen.  
 
En ny tjänsteperson som är certifierad 
sakkunnig tillgänglighet är anställd hos FN. 
Denna person är med vid större 
ombyggnationer samt nyproduktion där 
kommunen är byggherre. 

Utveckla 
samarbetet 
mellan 
förvaltningar i 
tillgänglighets-
arbetet 

BN, 
FN, TN 

Samarbetet mellan förvaltningarna fortlöper 
kring universell design, men samarbetet  kan 
utvecklas.   
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Inventera 
friluftsområden 
och kommunala 
idrottsanlägg-
ningar och åtgärda 
brister ur 
tillgänglighets-
synpunkt 

NIFF, FN NIFF: Pågående, utvecklas mer i nya 
handlingsplanen för friluftsliv. 
 
FN: Brister rapporteras och åtgärdas utifrån  
enkelt avhjälpta hinder (HIN). 

Tillgänglighetsgöra 
fler kommunala 
badplatser 

NIF, TN Pågående, utvecklas mer i nya 
handlingsplanen för friluftsliv. 

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

TN Minst 1 befintlig hållplats/år uppgraderas 
utifrån tillgänglighetsaspekter. 
  
Vid nyanläggning av hållplatser görs de efter 
tillgänglighetsaspekter.  

Vid byggnation av 
kommunala 
lokaler ska 
omgivande 
kollektivtrafik 
beaktas ur ett 
tillgänglighetspers
pektiv 

FN 
 

Beaktas vid nybyggnation. Flera förvaltningar 
är inblandade. 
 

Analys 
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.  
 

Åtgärder för utveckling 
• Översyn av tillgänglighetsarbetet i samhällsbyggnadsprocessen. 
• Kunskapsläget kan lyftas och samarbetet mellan förvaltningar kan 

utvecklas; till exempel genom kontinuitet och framtagande av rutiner. 
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Utbildning och arbete 
En god utbildning är viktig för den enskilde personens framtid och skapar 
förutsättningar för deltagandet i samhällslivet och på arbetsmarknaden.  
Alla människor har kompetens och vilja att arbeta och personer med 
funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och 
förutsättningar.  

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. 

Aktiviteter, ansvar och resultat 
 

Aktiviteter Ansvar Resultat 2019-2021 
Utbilda 
medarbetare i 
ICDP 
(International 
Child 
Development 
Programme) 

FsN  Det finns utbildade och diplomerade 
handledare som för kunskaperna 
/färdigheterna vidare till medarbetare. 
 
Ett försök med utbildning på ICDP nivå 1 
där samtliga medarbetare i ett arbetslag 
går utbildningen samtidigt, genomförs 
inom en del av förskoleverksamheten. 
Parallellt med det pågår utbildning på 
ICDP nivå 1+2 i syfte att säkerställa att 
dipolmerade vägledare, som håller i 
aktiviteter med arbetslag, finns 
kopplade till alla förskolor. Centrala 
träffar med samtliga vägledare, i syfte 
att ge dessa kompetenspåfyllnad, sker 
även kontinuerligt. 

Utveckla 
inkluderande 
lärmiljöer i 
grundskolan  

FsN, GSN, 
Skultuna  
 

Utvecklingsprogrammet genom Ifous 
försorg är slut. Arbetet fortsätter nu i 
egen regi. 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. Även förskolan har 
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ett utvecklingsarbete för inkluderande 
lärmiljöer. 

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

FsN, GSN, 
UAN,  
NF, 
Skultuna  
 

Utbildningen erbjuds via Competenz 
och har nyttjats enligt plan av 
medarbetare från förskolor,  
grundskolor och gymnasieskolor. Även 
Vård och omsorg har genomfört 
utbildningar.  Utbildningar i AKK 
planeras för vård och omsorgspersonal. 
 

Skapa fler 
arbetstillfällen, 
med början 
internt, för 
personer med 
funktionsned-
sättning 

KS, UAN, 
NF 
 

Arbetet med modellen Resursjobb 
fortskrider. Inom modellen är målet att 
personer med till exempel en 
funktionsnedsättning ska kunna få en 
anställning inom Västerås stad.   
 
 

Utveckla 
samarbete med 
övriga 
myndigheter inom 
sysselsättningsom
rådet 

KS, UAN, 
NF 
 

UAN, NF och  IFN samverkar i ett arbete 
kring samordnad arbetsförmågebedöm-
ning samt samordning av praktik- och 
arbetsträningsplatser inom nämndernas 
verksamhetsområden. 
Arbetsförmedlingens reformering har 
påverkat arbetsmarknadsområdet.  

Delta i och 
utveckla ”Hela 
vägen”-mässan 

UAN 
NF  

2020 och 2021 års mässa ställdes in  
p g a 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. 
Förhoppning finns att skolorna 2022 ska 
kunna ta emot planerade besök för att 
få presentera sig. 

Arbeta för att fler 
personer med 
funktionsnedsättn
ing får anställning 
med eller utan 
lönesubvention. 
 
 

KS, UAN, 
NF 

Projektet SPIRA 
SPIRA avser att rikta sig till unga vuxna i 
åldern 19 (eller 18 år och avslutat 
gymnasium) – 29 år med 
funktionsnedsättning. SPIRA är ett 
metodsökande projekt med syfte att 
genom kompetensstärkande och 
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stödjande insatser hitta hållbara 
metoder för att ge fler unga ur gruppen 
möjlighet till en anställning eller 
utbildning.   
 
Covid 19 har gjort att arbetet inte 
kommit lika långt som önskat. men det 
har inte avstannat. 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. 
 
AME och vuxenutbildningscentrum 
jobbar med att kunna använda sig av 
validering som ett verktyg. Det handlar 
om att kunna validera en persons 
faktiska kompetenser som har  
förvärvats både i skolan och på andra 
sätt. Under 2021 har ett 
utvecklingsarbete med stöd av OCN 
(Open College Network) medfört en 
utveckling av valideringsprocessen. 
Utvecklingsarbetet fortsätter 2022.   
 
Det arbetas även med sk jobbspår där 
samarbete med arbetsgivare med 
rekryteringsbehov sker. Här kan 
utbildning, validering och lärande på 
arbetsplatsen kombineras. 
 
Inom daglig verksamhet LSS finns ett  
förlängt stöd till deltagare som provar 
anställning eller börjar studera. Stödet 
innebär innebär att leverantören inom 
daglig verksamhet stöttar både 
praktikplats/ utbildningsanordnare och 
deltagare med hjälp att ta fram 
fungerande rutiner och annan 
information för att den enskilde ska 
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lyckas på sin praktikplats, som i bästa 
fall kan resultera i en anställning eller 
självständiga studier. Det förlängda 
stödet kan pågå i maximalt 18 månader. 
Uppföljning sker regelbundet, dock 
minst var 6:e månad.  

Öka andelen 
sommarjobb för 
unga med 
funktionsned-
sättning 

UAN Det finns vikta feriepraktikplatser varje 
sommar till ungdomar med 
funktionsnedsättning. Pandemin har 
påverkat utbudet av   sommarjobb över 
huvud taget pga smittrisk. 

Analys 
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.  
 
Åtgärder för utveckling 

• 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.  

Stöd, Service och Tjänster  
Västerås stad ska ha en hög kvalitet på de tjänster som kommunen 
tillhandahåller. Stöd och service ska ge förutsättningar för personer med 
funktionsnedsättning att leva ett aktivt liv och på så sätt vara en del av samhället. 

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. 
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Aktiviteter, ansvar och resultat 
 

Aktiviteter Ansvar Resultat 2019-2021 
Implementering 
av 
Barnkonventionen 
till Barnrättslagen  

KS och 
stadens 
samtliga 
nämnder 

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. Stöd 
för arbetet/bollplank finns att tillgå bl a 
genom stadens s k ”barnrättsgrupp”. PUG 
gruppen för funktionsinderfrågor har 
tagit del av en utbildning från MFD där 
funktionshinderfrågan och barns 
rättigheter kombinerades.  
 
 
 

Öka kunskapen 
hos chefer och 
medarbetare och 
förtroendevalda 
kring FN-
konventionen om 
rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättn
ing 

KS och 
stadens 
samtliga 
nämnder 

Inga utbildningsinsatser har gjorts under 
2019-2020, delvis på grund av 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 
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 
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service. En utgångspunkt för arbetet blir den utvärdering av inflytande och 
delaktighet i Västerås stad, som pågår under våren 2022. 

Åtgärder för utveckling 
• 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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Valkansliet

Vallokaler / Röstningslokaler



V Ä S T E R Å S  – S T A D E N  U T A N  G R Ä N S E R

92 Valdistrikt/Vallokaler

15 Röstningslokaler



Vallagen
• Vallokaler

• 20 § Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan 
användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.

• För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal.

• En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för 
ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska 
inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha 
sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst 
företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.
Lag (2014:301).



Valmyndigheten

Valmyndigheten rekommenderar följande kriterier och egenskaper gällande 
lämpliga röstmottagningsställen. Kriterierna är listade utan inbördes ordning. 
• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  
• Lokalens förutsättningar att underlätta för väljarna att rösta  
• Geografiskt avstånd för väljaren  
• Praktisk placering, t.ex. närhet till annan service  
• Lokalens förutsättningar vad gäller trängsel och köer  
• Möjligheter till avgränsning, avskärmning och avskildhet  
• Väljaren ska uppfatta lokalen som värdeneutral  
Kravet om förbud mot propaganda måste alltid kunna upprätthållas. 



Vallokaler och Röstningslokaler
• Vi använder Myndigheten för delaktighets checklista när vi 

inspekterar kommande Vallokaler och Röstningslokaler.



Sätt att Rösta

• I din Vallokal på Valdagen

• Förtidsrösta i Röstningslokal (Var som helst i Sverige)

• Rösta från utland (på ambassader och brevröstning)



Sätt att Rösta

• Rösta med bud
Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller 
funktionsnedsättning om du inte själv kan ta dig till din vallokal eller en 
röstningslokal. 

Då kan din make, maka eller sambo, din eller din makes, makas eller 
sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud. 

Om det finns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård 
eller brukar hjälpa dig kan den personen också vara bud.



Sätt att Rösta

Röstning genom ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina 
valsedlar till ambulerande röstmottagare.



Vi tar hjälp för att bli bättre
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