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Justerat protokoll expedieras till styrelse och nämnder, JHAB 

Ledamöter 
Samarbetskoalitionen 
Ordinarie Amanda Palmstierna (MP) 
Ersättare - Bengt Harju (S) 

övriga 

Oppositionen 
Ordinarie - Björn Falkeblad (M) 
Ersättare - Maria Mattsson (L) 

Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, 
chef Kvalitet och verksamhetsstöd Robert 
Jägare chef Fastighet Roland Eriksson, 
chef Projektledning Nina Karlsson, chef 
Park och gata Hans Enelius, sekreterare 
Ella-Britt Ömstedt 

För handikappföreningamas samarbets
organisation (HSO) 
Inga Hägerbring, ordförande 
Krister Björnsjö, vice ordförande 

Pensionärsföreningama (SPF, PRO, RPG) 
Anita Gröning Persson, adjungterad 

Kommundoktorand Jenny Rosendahl, 
fastighetsstrateg Sara Bemäng 

Justering §§ 1 - 11 

Tid och plats Måndag den 7 juni 2018, kl. 13.00 på selaeterarens tjänsterum 

Underskrifter Sekreterare 
Ella- ritt Ömstedt 

Ordförande ) ....... ···g ················· 
Justerare 

§ 1 
Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2 
Närvarokontroll och presentation i sittordning runt bordet 
En närvarokontroll genomfördes genom presentationsrunda med namn, parti eller 
organisation och funktion 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Kvalitet- och verksamhetsstöd 
Ella-Britt Örnstedt, nämndsekreterare/registrator 
Telefon: 08-580 289 63 

Besöksadress: Riddarplatsen 5 
Postadress: 177 80 Järfälla 
Telefon växel: 08-580 285 00 
E-post: Webbplats: www.jarfalla.se 
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§3 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

Krister Björnsjö, vice ordförande HSO meddelade att han har en fråga på ärende 8 eller 
9. 

§4 
"Inflytandekafäer" - inflytande för personer med funktionsnedsättning 
Information av kommunaldoktorand Jenny Rosendahl 

Under 2018 bedrivs ett forskningsprojekt i Järfälla. Det är ett samarbete mellan Stock
holmsuniversitet, Specialpedagogiska institutionen och Järfälla kommun. Den som utför 
studien är kommundoktorand Jenny Rosendahl. 

Studien bedrivs i form av en deltagarbaserad aktionsforskningsstudie där 7 unga vuxna 
med en intellektuell funktionsnedsättning är medforskare. Tillsammans studeras om hur 
man kan öka inflytande och delaktighet i en kommun för unga vuxna med funktions
nedsättning. 

Som ett led i detta genomförs tre inflytandecafäer i samverkan mellan KDF och SU. 
Det första inflytandecafäet hade tema Fritid. Det andra inflytandecafäet hade tema Kul
tur och det tredje och sista inflytandecafäet den 30 augusti har tema Demokrati 
Bilaga 1 

§ 5 
Inventering av tillgänglighet i kommunala lokaler 
Information av fastighetsstrateg Sara Hernäng 

Tillgänglighetskartläggning till lokalförsörjningsplan ska göras med utgångspunkt ifrån 
Stockholms Stads modell för självskattning. 
Bilaga 2 

Frågor: 
Inga Hägerbring, ordförande HSO 
- Bra med teknik! Finns det någon som har ansvaret för tekniken i de olika lokalerna? 
Svar: Ansvariga för tekniken kommer att säkerställas 

Krister Björnsjö, vice ordförande HSO 
Går det att komma in med eldriven rullstol till kommunens handikapptoaletter? 
Svar: Bra fråga, vi tar med frågan i vårt fortsatta arbete. 

§6 
Standarder för tillgänglighet i kommunens lokaler - vilka följer vi och hur arbetar vi 
med dessa? 

Fastighetschef Roland Eriksson redogör för fastighetsavdelningens arbete. 
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Vi samarbetar med lokalstrategen i den genomlysning som ska göras. 

Fastighetsavdelningen följer i sitt arbete de lagar och förordningar som gäller i tillgäng
lighetsfrågor. 

De viktigaste att nämna är : 
SBN, Svensk Byggnorm 
BBR, Boverkets Byggregler 
HIN, Lagen om enkelt avhjälpande av hinder 

Avdelningens personal utbildas i tillgänglighetsfrågan. Senaste tillfället var våren 2017. 
En ny utbildning kommer att genomgås under hösten 2018. 
I våra projekt, om- och tillbyggnader arbetar vi med konsulter som verkar inom det re
gelverk som nämns ovan. Vi arbetar även med särskilda tillgänglighetskonsulter som är 
specialiserade inom området. 
Vi omarbetar/reviderar regelbundet våra riktlinjer och manualer som används när vi 
handlar upp tjänster och entreprenader. 

För framtiden önskar vi ett närmare och regelbundet samarbete så att vi har möjlighet att 
föra samtal kring åtgärder och frågor som påverkar vardagen inom området. 
Det ger möjlighet att föra in det man ser som viktigt i våra manualer för att på silct få 
bättre fungerande byggnader och lokaler. 

Vi kommer att bjuda in till ett studiebesök i en lämplig och intressant fastighet under 
hösten 2018. Ett förslag är Viksjö äldreboende. 

Björn Falkeblad (M) tycker att ett studiebesök är en bra idé mycket positivt. 

Amanda Palmstierna (MP) meddelar att förslag på datum för ett studiebesök under hös
ten kommer att skickas ut. 

§7 
Dragning av gång- och cykelplan i ett tillgänglighetsperspelctiv 

Chef Park och gata Hans Enelius redogör för kommunens gång- och cykel plan 

Synpunkter: 
Anita Gröning Persson, pensionärsföreningarna 
- En bättre och tidigare snöröjning för gående behövs. 

Krister Björnsjö: 
Det är trendigt med cykling, men vi är många äldre som inte cyklar och då är det vilctigt 
med vinterskötsel av gångvägarna. Det är även viktigt med breda gångbanor. 

Amanda P almstierna (MP) 
Frågor om snöröjning, vintercylding och gångbanor finns med i gångplanen. 
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§ 8 
Kallhälls C och Viksjö C - redogörelse för planering av tillgängligheten i arbetet 

Nina Karlsson redogör för det fortsatta arbetet med centrnmanläggningarna i Viksjö och 
Kallhäll. Prognosen är att arbetet kommer att vara klart vid årsskiftet. 
Bilaga 3 

VIK.SJÖ C 

Frågor: 
Inga Hägerbring 
1. Var kommer bussen att stanna? 
Svar: Busshållplatsen blir utanför kyrkan. 

2. Kommer återvinningsstationen tillbaka, för den behövs? 
Svar: Det kommer en ny modernare återvinningsstation, men plats är ännu inte bestämd. 

Synpunkter 
Anita Gröning Persson 
- Tips! Så länge busshållplatsen är kvar på nuvarande plats på Plogvägen, vore det bra 
om en skylt om tillfälligt övergångsställe sätts upp. 

Bengt Harju (S) ersättare 
Många klagomål från Viksjöborna och många rykten om vad som händer i centrum flo
rerar. Tydligare information på en stor skylt vore önskvärt. 

KALLHÄLLS C 
Arbetena i Kallhälls centrum är snart ldara och invigningen är planerad till den 21 juni. 

Frågor/synpunkter 
Krister Björnsjö undrar över varför man bygger trappavsatser på Gjutargången? För 
synskadade är det lätt att snubbla på den dåligt markerade trappavsatsen. 

Svar: En tillfällig lösning med blomsterarrangemang finns nu på plats. En permanent 
lösning med ett smidesräcke kommer att sättas upp. 

Inga Hägerbring menar att här borde HSO varit med på ett tidigt stadium med syn
punkter, inte när det är klart. 

Maria Mattsson (L) är förvånad över nuvarande lösning. Varför blev det så här? 

§9 
Uppföljning av kommunens integration av tillgänglighetsarbete i övergripande styrning 

Robert Jägare inf01merar om enkäten för uppföljning av kommunens integration av till
gänglighetsarbete i den övergripande styrningen och ledningen i kommunen. 
Bilaga 4 
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Amanda Palmstierna (MP) föreslår att till nästa tillgänglighetsråd ta upp de behov som 
enkäten visar, att det finns förbättringsbehov. 

Inför nästa mandatperiod har kultur-, demokrati- och fritidsnämnden fått i uppdrag att se 
över tillgänglighetsrådets organisation och styrning, förslag presenteras troligen under 
våren 2019. 

§ 10 
Tidpunkt för justering 
Justering äger rum måndagen den 7 juni 2018, kl. 13.00 i posthuset, plan 8, sekrete
rarens tjänsterum. 

§ 11 
Mötets avslutas 
Ordförande Amanda Palmstiema (MP) avslutar mötet och tillönskar alla närvarande en 
trevlig sommar! 
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Aktionsforskning - Två projekt i ett 

Forskningsstudie 

Specialpedagogiska institutionen 
på su 
Jenny Rosendahl, 
Kommundoktorand tillsammans 
med 

7 unga vuxna med en intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Demokratiarbete i 

Järfälla 

Kultur, Demokrati och 
fritidsförvaltningen 

Införande av inflytandecafe i 
kommunen 

Projektgrupp KDF 



Bakgrund 

Forskning 
~ Svårigheter för personer med in 

intellektuell funktionsnedsättning 
att få sin röst hörd i forskning och 
i en kommuns processer 

~ Svårigheter att kunna ta del av 
fritids-kultur och 
demokratiaktiviteter 

Kommun 
~ Önskar ökad kunskap om 

funktionsnedsättning 

~ Önskar ökad samverkan mellan 
kommunens olika enheter 

~ Behov av fler aktiviteter för 
personer med 
funktionsnedsättning 

~ Nå ut till målgruppen 

~ Vad vill målgruppen? 

Cl JÄRFÄLLA 
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En film om inflytandecafe i järfälla 

~ https:/ /www.youtube.com/watch?v=W6o-tgAo 48 

En film om samarbete mellan Järfälla Fritidsgårdar och Järfälla Dagliga 
verksamhet 

https:/ /www.stockholmdirekt.se/ nyheter /har-f ar-jarf allas-unga-med
funktionsnedsattning-tycka-till/ reprdz!wtvlpGMnF Js781 CCSTmLBA/ 

Artikel om inflytandecafe 

Järfälla kommun 2018-05-25. 
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Självskattning av 
tillgänglighet i stadens lokaler 
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Bakgrund och syfte 

Stockholm ska vara en stad som är tillgänglig för alla - det ställer krav på flera 
olika sätt. Ett är hur de lokaler vi bedriver stadens verksamheter i är utformade. 

I många lokaler är tillgängligheten redan idag mycket bra, men för att det också 
ska bli känt och komma stockholmarna till nytta behöver det också 
kommuniceras. 

Därför har ett arbete genomförts för att underlätta för alla verksamheter att 
kunna berätta om den tillgänglighet som finns. 

Den här lathunden är ett stöd i att självskatta sin verksamhet för att i nästa steg 
kunna få ut information om detta på stadens webbplats. 

Du kan läsa mer om arbetet i rapporten om modellen på stockholm.se 

g Stockholms V stad 
2016-10-11 
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Kriterier 

• Modellen har utformats med målet att den ska vara så enkel som möjligt att 
förstå (för stockholmare) och så enkel som möjligt att tillämpa (för 
medarbetare). 

• Modellen omfattar bara lokalerna och inte den verksamhet som bedrivs där. 
Om det till exempel är en biograf som ska självskattas så gäller det enbart om 
salongen är tillgänglig, inte om det finns en textremsa på filmen som visas. 

• Modellen är utformad utifrån 9 olika områden som också symboliseras genom 
olika ikoner. 

• Områdena kan ha olika antal kriterier för att de ska kunna anses var uppfyllda. 

R Stockholms V stad 2016-10-11 
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Så här gör du 

1. Läs igenom hela dokumentet och stäm av de 9 områdena med dina 
kollegor - finns det sådant som vi redan nu kan bocka för? 

2. För några områden kommer du att behöva bedöma avstånd och höjd - ett 
mätverktyg till exempel ett måttband kan därför vara ett stöd. 

3. För området 8 - ledarhund välkommen - så uppmuntras den att alltid gälla 
om det inte finns särskild anledning att neka. Bedöm den därför omvänt. 

4. För området skyltning behöver inte alla parametrar alltid vara uppfyllda -
men där måste minst två kriterier vara det för att det området ska gälla. 

5. Gör en rimlighetsbedömning - kriterierna behöver inte gälla alla delar av 
byggnaden utan fokus är främst på de delar som är publika och som därför 
berör stockholmarna. 
Om det känns oklart prata med dina kollegor och diskutera utifrån vad era 
besökare skulle göra för bedömning i frågan. 

B Stockholms 
ystad 2016-10-11 
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1. Hörselteknisk utrustning 

Något av följande ska finnas för 
att kriteriet ska uppnås: 

• Hörselslinga 

• Mikrofon 

• Mobil utrustning 

R Stockholms V stad 2016-10-11 
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2. Tydlig skyltning 

För att tydlig skyltning ska 
uppnås ska minst två av 
följande kriterier uppnås: 

• Finns förtydligande pictogram? 

• Är kontrasten tillräcklig? 

• Är texten taktil (i upphöjd 
relief)? 

• Är skyltplaceringen i ögonhöjd? 

• Är skylten tillräckligt stor för att 
kunna läsas på håll? 

B Stockholms 
ystad 2016-10-11 
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3. Bemannad reception 

En bemannad reception ska 
finnas för att uppfylla kriteriet. 

R Stockholms V stad 
2016-10-11 
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4. Parkeringsplats för personer med 
nedsatt rörelseförmåga 
Parkeringsplatsen ska vara 
placerad inom 25 meter från 
entren för att kriteriet ska 

0 

uppnas. 

"11 Stockholms V stad 
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5. Toalett tillgänglig för personer med som 
använder eldriven rullstol 
Följande kriterier ska vara 
uppfyllda för tillgänglig toalett: 

• Storleken på rummet ska vara 
minst 220x220 cm 

• Utrymmet på båda sidorna om 
stolen ska vara minst 90 cm 

• Armstöd ska finnas på båda 
sidor om toalettstolen 

"11 Stockholms 
ystad 

WC 
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6. Tillgänglig entre 

Entre och entrehall tillgänglig för 
rullstolsburen. Samtliga kriterier 
ska vara uppfyllda: 

Gångväg tillgänglig 

• Ej trappsteg eller branta lutningar 

Entredörr tillgänglig 

• I marknivå eller med ramp 

• Dörröppning minst 84 cm 

1'-1 Stockholms 
ystad 2016-10-11 
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6. Tillgänglig entre 

Dörröppnare 

• Minst 80 cm över golv och minst 
70 cm från dörr 

• Max 25 mm tröskel 

Invändigt 

• Reception, toalett och hiss kan nås 
utan att passera trappsteg 

B Stockholms V stad 2016-10-11 
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7. Tillgänglig hiss 

Samtliga kriterier ska vara 
uppfyllda för tillgänglig hiss: 

• Utrymmet i hisskorgen ska 
vara minst 110x140 cm 

• Dörrautomatik 

• Taktila knappar (i upphöjd 
relief) 

• Taltjänst i hiss 

m Stockholms V stad 2016-10-11 
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8. Ledarhund välkommen 

Ledarhundssymbolen ska 
finnas som standard - här är 
bedömningen omvänd. Finns 
skäl för att inte välkomna en 
ledarhund? 

Följande hundar välkomnas: 

• Ledarhund 

• Servicehund 

• Signalhund 

g Stockholms V stad 2016-10-11 
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9. Kontrastmarkeringar 

Något av följande ska tillämpas 
i lokalerna för att kriteriet ska 
anses uppfyllt: 

• Kontraster på till exempel 
glasytor 

• Markeringar av trappor, 
nivåskillnader och dylikt 

IMI Stockholms V stad 

I I I 

2016-10-11 
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Skicka in resultatet 

1. När du är klar med självskattningen surfar till följande webbsida: 
Rapportera in tillgänglighet - formulär 

2. Här skriver du in enhetsnamnet som din verksamhet har i Jämför service. 

3. Bocka för de alternativ som gäller för tillgängligheten era lokaler. 

4. Klicka på skicka. 

5. Klart! 

R Stockholms V stad 
2016-10-11 
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VIKSJÖ CENTRUM - HUR BLIR DET? 

• Den nya entren på långsidan är åtkomlig för rörelsehindrade efter 
ombyggnad av marken utanför. 

• Torgytorna kommer att ha ledstråk för synsvaga 

• Tillgängligheten till Viksjö Bibliotek kommer att förbättras med 
möjlighet att välja ramp istället för trappsteg 

• Parkering för rörelsehindrade kommer att finnas i nära anslutning till 
Centrumentren på Västra parkeringen 

• Plana ytor med taktila plattor 

• Ramper från centrumbyggnadens sida ner på torgytan/gångstråket 

• Bättre fungerande närparkering på västar sidan med tydligare 
trafikfäring genom att busshållplatsen flyttas och parkeringsytorna 
binds ihop 

2018-05-25 JÄRFÄLLA KOMMUN 
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.. 
VIKSJO CENTRUM -
UNDER ENTREPRENAD 

• Entreprenaden 
uppdelad i etapper 

• Entreprenad ska 
bedriva sina arbeten 
så att störning av 
verksamheter i 
a~g~änsande område 
m1n1meras . 

• Parkeringsplatser för 
rörelsehindrade finns 
på östra parkeringen 
under hela byggtiden 

2018-05-25 
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KÄLLHÄLLS CENTRUM - UNDER ENTREPRENADEN 

• Entreprenören har uppmanats prioritera tredje mans säkerhet och 
tillgänglighet under byggskedet 

• Etappindelning har gjorts på så sätt att entreer påverkats så liten tid 
som möjligt 

• Dialog med driften för att säkerställa snöröjning och 
halkbekämpning under vintern 

• Dialog och samordning med övriga byggherrar. 

• Personliga besök hos verksamheterna för att informera om vad 
ledstråket innebär och att skyltar och liknande måste stå intill fasad 
mm 

2018-05-25 JÄRFÄLLA KOMMUN 
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KALLHÄLLS CENTRUM - HUR BLIR DET? 

• Gjutargången och Gjutarplan 
• Marknivån på torg och gång har höjts för att kunna få bättre tillgänglighet till 

entreerna och få bort de ramper som tidigare fanns vid många av dem 
• Undergrunden har gjorts om för att minimera risken för nya sättningar och de 

gropar och gupp som uppstått i tidigare beläggning 
• Ytorna har slätats ut för att inte behöva ha för mycket tvärfall för rullstolar och 

rullatorer (inte så mycket lutning) 
• Dräneringen har förlagts i ränna under mark för att få bort de svackor som 

annars måste finnas (också det platta, se ovan) 

Torget 
• Den gamla kullen har tagits bort 
• Nya ledstråk har förlagts (i Gjutargången, och fördelar sig sen över torget) 
• Invigning juni 2018 

• Uträtning Källtorpsvägen 

2018-05-25 JÄRFÄLLA KOMMUN 
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VAD VISAR ENKÄTEN? 

• Hur kommunerna har integrerat funktionshindersfrågor i sin styrning 
och ledning av verksamheten 

2018-05-25 JÄRFÄLLA KOMMUN 
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HUR SÅG RESULTATEN UT? ~JÄRFÄLLA 

• Totalt? 

• I Järfälla? 

2018-05-25 JÄRFÄLLA KOMMUN 



Diagram 1. • . Andel (%) kommuner som i sina kommunövergripande 
styrdolru.m.ent har skri:vningar som anger att det ska finnas ett 

funktionshi.ndersperspektiv i kommunens verksamhet, 201.7. 

Kommunfultmäldiges budet 

I översiktsplan 

I plan kopplad 611 

mänskliga rättighete. 

I plan kopplad till Agenda 203D 

I funktionshindersµrogram, 

tillgänglighets plan eller motsvarande 1 

I andra styrandeooku ment 

Inte i nagot slyrdokument 
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• "De flesta" anger att det 
ska finnas ett 
tillgänglighetsperspektiv 
i något dokument 

• Järfälla har skrivningar 
men inte ett samlat 
program 



• Hälften har mätbara 
mål 
• Mål på annan 

nivå, tas fram 
eller svårt att 
hitta lämpliga 

• Järfälla har inte mål 
på övergripande 
nivå 

2018-05-25 

Diagram 2. Andel (%) kommuner med mätbara m ål för att främja 
rättigheterna för personer med fnnktionsnedsättning inom olika 
områden, 2017. 
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Diagram 3. Andel (%) kommuner som under de senaste två åren har 

genomfört utbildningar eller an dra insatser f'or att öka kunskapen om 
rättigheter f'or personer med funktionsnedsättning, 201..7. 

För förtroendevalda 

För ljänstemän på ledningsniva 

För bade förtroendevalda och 

tjänstemän på ledningsnivå 

Ingen urtbildnlng för förtroendevalda 

eller ijä11stemän på ledningsniva 

2018-05-25 
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Cl JÄRFÄLLA 

• Drygt hälften har 
utbildat 
förtroendevalda 
eller tjänstemän 

• Järfälla har 
genomfört 
utbildning, inte 
minst i 
tjänstemannaleden 



• Fyra av tio ställer 
krav i upphandlings
dokument 

• Järfälla har inte 
generella krav men 
verksamheten äger 

2018-05-25 

g:)1ÄRFÄLLA 

Diagram 4. Andel (%) kommuner som i sina interna styrdokument för 

upphandling ställer krav som mo~ar de skyldigheter gällande 
tillgänglighet som anges i upphandlingsregle.rna, 2017 . 

- 41% - Ställer krav - 45% - Sraller inte krav 

- 14% - Inte relevant då myndigh elcn inte har några interna styrdolrumenl för upphandlrngsdolrume111) 
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Diagram 5. Andel(%) 5'•arande kommuner som h ar samråd med 

funktionshindersorganisationer på ,övergripande nivå, 2017 . 

Har samråd 
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• Nästan alla har 
samråd i någon form 

• Majoritet har 
reglemente som tagits 
fram i samråd 

• Dryg fjärdedel har 
utvärderat arbetet i 
samarbete med 
funktionshinders
organisationerna 

• Järfälla har alla delar 



• Sex av tio har åtgärder 
för att undanröja hinder 
för anställning för 
personer med 
funktionsnedsättning 

• Varierande karaktär 
• Järfäl la har bla icke

diskriminerande 
rekrytering, olika typer 
av praktik som kan leda 
till jobb 

201 8-05-25 

g:)1ÄRFÄLLA 

Diagram 6. Andel (%) svarande kommuner som h ar övergripande 

åtgärder f"ör att öka möjligheterna -f"or personer med 
funktionsnedsätming att bli anställda i kommunen, 201.7. 

- 62% - Har vidtagn åtgärder - 38% - Har inte vidtagit .åtgärder 
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Diagram 7. Andel (%)svarande kommuner som i sin arb etsmiljöpolicy 

tar upp, tillgänglighet för personer m ed fnnktionsnedsättning, 2017. 

- 33% - Arbetsmiljöpolccyn tar upp tillgänglighet - 62% - Arbetsrniljöpolit yn tar inte upp t illgänglighet 

2018-05-25 JÄRFÄLLA KOMMUN 

g:lJÄRFÄLLA 

• · Var tredje arbetsmiljöpolicy tar upp 
funktionsnedsättning . 

• Järfälla gör det kompletterat med 
stödskrifter - "Lika rättigheter och 
möjligheter " respektive 
"rekryteringsguide" med handfasta råd 
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• Aktiva åtgärder i hälften 
av kommunerna, två 
tredjedelar av dessa 
med 
diskrimineringsgrunden 
funktionsnedsättning 

• Järfälla har "påbörjat och 
planerat åtgärder" 

2018-05-25 

g:}JÄRFÄLLA 

Diagram 8. Andel (%)svarande kommuner som har "\iidtagit så kallade 
aktiva åtgär,der kopplat till diskrimineringsgrunden 

fnnktionsnedsättning, 2017. 

- 20% - Påböljat och gcnomiört åigarder - 32% - Påbörjat och planerat åtgärder 

- 48% - Inte p.abörjat arbetet 

JÄRFÄLLA KOMMUN 11 



HUR SÅG JÄRFÄLLAS SVAR UT? 
Frågor Järfällas svar 

g:l1ÄRFÄLLA 

Har skrivningar i styrdokument Ja 
Har mätbara mål Nej 
Genomför uppfölininq av målen 

Senaste uppföljningen av målen 

Har samråd med funktionshindersorganisationer Ja 

Samrådet har utvärderats under de senaste två åren Ja 

Ja 
Samrådet har utvärderats i samarbete med funktionshinders-orqanisationer 

~idtagit övergripande åtgärder för att förebygga och undanröja hinder för 
Ja personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommunen 

Tar upp tillgänglighet i arbetsmiljöpolicy Ja 

Påbörjat arbete med aktiva åtgärder 
Påbörjat arbetet och 

planerat åtgärder 
Genomfört utbildning och andra insatser för personer i ledningsnivån under de 

Tjänstemän senaste två åren 

Ställt krav på tillgänglighet i upphandling Nej 12 




