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BAKGRUND 

Sverige ska sedan januari 2009 följa FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. I regionen finns ett program framtaget och fastställt av 

regionfullmäktige den 17 december 2014 utifrån konventionen.  

Programmet är uppdelat i tre målområden (MO); bemötande, fysisk tillgänglighet 

samt information och kommunikation. Regionens samtliga verksamheter har ett 

ansvar att följa programmet. Det innebär att se behoven hos dem som har en 

funktionsnedsättning för att undvika att skapa ett funktionshinder.  

För att göra programmet möjligt att genomföra har en arbetsgrupp utsetts som i 

samarbete med Funktionsrätt Västmanland (FV, från maj 2017) tagit fram aktiviteter 

inom respektive MO för att underlätta för personer med en funktionsnedsättning.  

Arbetsgruppen har även tagit hänsyn till nya diskrimineringslagen som gäller 

från 1 januari 2015.  

SYFTE 

Syftet med handlingsplanen är att bryta ner konventionen, lagen och regionens mål i 

programmet, ”Lika möjligheter till faktiskt och fullständigt deltagande i samhället”, 

till genomförbara aktiviteter och tillföra kompetens till verksamheterna.  

MÅLGRUPP 

Handlingsplanen vänder sig till samtliga chefer och medarbetare i regionen. 

REGIONÖVERGRIPANDE UTGÅNGSPUNKT: 

 att bemöta alla på ett respektfullt, serviceinriktat och professionellt sätt 

 att informationen om regionens verksamheter anpassas så att alla invånare kan ta 

del av den 

 att varje invånare ska kunna påverka och delta i den politiska processen 

 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt FN:s 

standardregler om full delaktighet och jämlikhet för personer med funktions-

nedsättning 

STYRGRUPP: 

Arbetet styrs av en samverkansgrupp/styrgrupp bestående av tre politiker, två 

tjänstemän och två representanter från FV. Styrgruppen träffas 4-5 ggr/år och har till 

uppgift att följa upp arbetet i handlingsplanen samt godkänna aktiviteter under 

arbetets gång. 
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UTVÄRDERING/REVIDERING 

Handlingsplanen ska utvärderas och eventuellt revideras årligen i samband med 

framtagande av förvaltningsplaner. 

TÄNK PÅ:  

 Använd befintlig kompetens inom regionen– ex Habiliteringscentrum i 

bedömningar och framtagande av lösningar. 

ÅTGÄRDER 

1. GEMENSAMMA AKTIVITETER SAMTLIGA MÅLOMRÅDEN  

 

MÅL-
OMRÅDE 
(MO) 

AKTIVITET UTFÖRARE  ANSVAR KLART 

Alla MO Ta fram modell/struktur för dialog mellan 
verksamheternas så kallade råd och ”Dialog Forum för 
Handikapporganisationerna” (DFH) 

Delar av arbetsgruppen Kommunikations-
direktör 

2017 

Alla MO Samarbeta med övriga i regionen med motsvarande 
funktion/arbetsgrupp. 

Arbetsgruppen 
 

Ansvarig direktör 2020 

Alla MO FV utför stickprov för att identifiera bra och mindre 
bra exempel utifrån att leva med 
funktionsnedsättning. Val av områden sker utifrån 
egna upplevda problem.  

FV 
 

Styrgruppens 
ordförande 

2017 

Alla MO Ta fram utbildning/information till politiker och chefer 
där FV tillsammans med arbetsgruppen står för 
kompetensen. 

FV 
/arbetsgruppen 

Styrgruppens 
ordförande 

2017 

Alla MO Ta fram mätverktyg, ex kan nämnas ”smiley 
terminaler”, korta kundenkäter, bollrör och 
punktintervju i samband med ex mottagningsbesök för 
respektive förvaltning eller annan befintlig modell.  

Förvaltningens 
representanter 

Förvaltningschef 2017 
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2. MÅLOMRÅDE: BEMÖTANDE 

Mål: God kunskap hos regionens medarbetare om situationen för personer med funktionsnedsättning. 

 

AKTIVITET UTFÖRARE ANSVAR KLART 
Genomföra mätningar på enhetsnivå.   Förvaltningens 

representanter 
Förvaltningschef 2018 

Ta fram en ”Bemötandeguide” Arbetsgrupp + FV 
 

Ansvarig direktör 2017 

Sprida information om bemötande/bemötandeguiden på APT Förvaltningens 
representanter 

Förvaltningschef 2018 

1-2 Pilotverksamheter tar fram bildstöd som kallelse inför t.ex. en 
rutinundersökning  

Utsedd verksamhet + FV 
 

Förvaltningschef 2018 

    

 

 

 

3. MÅLOMRÅDE: FYSISK TILLGÄNGLIGHET 

Mål: Den fysiska tillgängligheten utvecklas varje år så att möjligheten att ta del av regionens tjänster och 

verksamheter ökar för alla. 

AKTIVITET UTFÖRARE ANSVAR 
 

KLAR 

Tillsätta ett tillgänglighetsombud. 
 

Verksamhetschef Verksamhetschef 
fastighet 

2017 

Ta fram uppdragshandling till tillgänglighetsombud. Förvaltningens representant i 
arbetsgruppen 

Verksamhetschef 
fastighet 

2017 

Utifrån inkommande avvikelser genomföra tillgänglighetsinspektioner 
enligt befintlig modell på fastighet. 

Förvaltningens representant i 
arbetsgruppen 

Verksamhetschef 
fastighet 

2017 

Ta fram modell för dialog/samverkan med FV 
 i samband med lokalförändringar. 

Tillgänglighetsombud Verksamhetschef 
fastighet 

2017 
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4. MÅLOMRÅDE: INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

Mål: Informationen och kommunikationen om de tjänster och den service regionen erbjuder är tillgänglig 

och användbar på ett sådant sätt att var och en kan ta del av den och kommunicera på sina villkor. Varje 

invånare ska kunna delta och påverka i den demokratiska processen. 

AKTIVITET UTFÖRARE ANSVAR KLAR 
Regionens informationsmaterial ska tillgänglighetsanpassas.  Verksamheter i samarbete 

med Centrum för 
Kommunikation (CK)  

Kommunikations-
direktör 

Ständigt 
pågående 

Anpassa regionens webbplats till programmets mål. CK och CIT Kommunikations-
direktör 

2017 

    

 

INTERN REFERENS 

Denna handlingsplan är beslutad av Regionstyrelsen 2017-02-08.   Diarienummer: RV 
170305. 

REFERENSER  

 

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Tillämpliga lagar (t.ex. Plan- och bygglag, diskrimineringslagen, HSL)  

Socialstyrelsen 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

 

 

 

 

 

 


