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Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att anta kontorets förslag t i l l nya riktlinjer för tillgänglighetsmedel. 

Sammanfattning 
Nuvarande "principer/riktlinjer för fördelning av tillgänglighetsmeder' har funnits i många år. 
Det har inte varit möjligt att spåra något beslut om när principerna/riktlinjerna är antagna. 
Föreliggande förslag t i l l reviderade riktlinjer vil l öka möjligheten t i l l nya 
samverkanslösningar i syfte att öka tillgängligheten i Uppsala. De nya riktlinjerna vil l 
dessutom tydliggöra syftet och förfarandet vid sökande av tillgänglighetmedel. 

Ärendet 
Nämnden för hälsa och omsorg avsätter årligen medel för tillgänglighetsskapande åtgärder, så 
kallade tillgänglighetsmedel. Enligt de riktlinjer som används för fördelning av medel syftar 
tillgänglighetsmedel t i l l att stimulera utveckling, upplysning och attitydförändring när det 
gäller möjligheterna för alla invånare att ta del av alla samhällsområden inom Uppsala 
kommun. Kort sagt så handlar det om tillgänglighetshöj ande åtgärder av olika slag. Skälen t i l l 
att revidera riktlinjerna för tillgänglighetsmedel är flera. 
Nuvarande "principer/riktlinjer för fördelning av tillgänglighetsmedel" har funnits i många år. 
Det finns hänvisningar i beslutsärenden ti l l principerna/riktlinjerna från 2003 och framåt. 
Dock har det inte varit möjligt att spåra något beslut om när principerna/riktlinjerna är 
antagna. Syftet med riktlinjerna är att öka tillgängligheten i Uppsala kommun. Men nya 
riktlinjer som främjar samverkanslösningar finns möjligheter att tillskapa nya lösningar för 
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ökad tillgänglighet. Riktlinjerna behöver även tydliggöras rent formellt samt förnyas 
språkligt. 
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Uppsala 
K O M M U N KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 

Handläggare Datum Diarienummer 
Thomas Österberg 20131122 NHO-2013-0206.31 

Förslag till riktlinjer för tillgänglighetsmedel 

Uppsala kommun, via nämnden för. hälsa ocl̂ jmnsorg; avsätter årligen medel för särskilda 
tillgänglighetsmedel. '-f \ '' IS]|||||(I •+•'"*•} 
Syftet med tillgänglighctsmcdlen är att stimulerajtill utveckling, upplysning och 
attitydförändring när det gäller möjligheterna för alla invånare att ta del av alla 
samhällsområden inom Uppsala kommun. Det ska finnas en kontinuitet i detta 
tillgänglighetsarbete och metoder för att bevara och sprida den kunskap som utvecldas. 

Människor kan ha olika typer av fimktionsnedsättninganipessa kan vara bestående eller 
övergående, ̂ j j l j g a eller osynliga. Funktionsnedsättningen är i sig oftast inget hinder utan det 
är i mötet med e| | | | illgänglig miljö som ett funktionshinder uppstår. Det är ofta omgivningen 
som(!|j|gör om det*''å|||^öjligt för människor med funktionsnedsättning att delta fullt ut i 
samhalt|||iyet på lika ^l||P|Pr

 s o m andra sarnhällsmedborgare. 
När man Wjär om tillgänglighet kan man dela in begreppet i fyra grupper: 

Fysisk tillgängMmet 1 | 
Inom- och utomhuI||Li|jöer måstq vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
Alla måste t i l l exempl] ''kunna ta'sig fram i byggnader, ta sig t i l l och från dessa och delta på 
alla områden i samhällslivet: 

Informativ tillgänglighet 
Alla medborgare måste kunna ta del av information av olika slag. Därför måste tryckt och 
digital information vara tydligt utformad och vid behov gå att få på punktskrift, lättläst, eller i 
elektronisk form. I vissa sammanhang måste talad information kompletteras av visuell. 
Webbsajter måste vara utformade så att de är tillgängliga även för personer med 
funktionsnedsättning. 
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Kommunikativ tillgänglighet 
Ibland kan det behövas hjälpmedel för att kommunikationen ska fungera människor emellan. 
Därför måste det finnas tolkar, fungerande teleslingor, god akustik och belysning när så 
behövs. 

Psykosocial tillgänglighet 
Negativa attityder och dåligt bemötande är ett stort hinder i kontakten mellan olika 
människor. Därför måste politiker, tjänstemän och allmänhet få kunskap om vad som är ett 
bra bemötande av personer med funktionsnedsättning. Ett led i detta kan vara att få ökad 
förståelse för vad det innebär att leva med funktionsnedsättning. 

Rätt att söka tillgänglighetsmedel 
Med utgångspunkt i Uppsala kommuns strävan att arbeta för ful l delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning som ovan beskrivits i inledningen samt inom de fyra 
tillgänglighetsområdena, ska kommunala nämnder och kommunala bolag samt andra 
intressenter i samverkan med nämnd/bolag kunna söka pengar för: 

1. insatser som syftar t i l l utveckling inom tillgänglighetsområdet, upplysning, 
attitydförändring och bemötande av personer med funktionsnedsättning. 

2. pilotanpassningar, dvs. anpassningar av platser och verksamheter som sedan kan fungera 
som modell för vidare anpassningar av liknande platser och verksamheter i kommunen. 

3. medlen ska i övrigt inte kunna sökas som direkta bidrag för anpassningar av platser och 
verksamheter. Grundinställningen ska vara att varje verksamhet själv ska finansiera och 
budgetera för anpassningar i enlighet med ansvars- och finanseringsprincipen. 

4. arbetet ska ske i projektform där samverkanslösningar prioriteras. Kommunen ska alltid -
på något sätt - vara en av parterna för att tillgänglighetsmedel ska kunna utgå. 

Ansökan kommer att prövas mot uppfyllande av de ovanstående punkterna. 

Ansökan och redovisning 
Ansökan av tillgänglighetsmedel kan ske närhelst under året t i l l nämnden för hälsa och 
omsorg, men innan beslut fattas så ska kommunala handikapprådet ha fått uttala sig om 
ansökan. 

Beviljade medel ska återredovisas avseende kostnader för projektet och där det framgår hur 
tillgänglighetsmedel har använts. Redovisning ska även ske i en verksamhetsrapport över vad 
som genomförts i projektet och resultatet av detta. Om beviljade medel inte har förbrukats 
eller använts t i l l annat än vad som beviljats utifrån ansökan, är sökande skyldig att återbetala 
utbetalade medel. Slutredovisningen skall ske til l nämnden för hälsa och omsorg samt til l 
kommunala handikapprådet. 
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Principer/riktlinjer för fördelning av tillgänglighetsmedel 

Syftet med tillgänglighetsmedlen är att stimulera till utveckling, upplysning och 
attitydförändring när det gäller möjligheterna för alla invånare att ta del av alla 
samhällsområden inom Uppsala kommun. Det ska finnas en kontinuitet i detta 
tillgänglighetsarbete och metoder för att bevara och sprida den kunskap som utvecklas. 

Människor kan ha olika typer av funktionshinder. Dessa kan vara bestående eller övergående, 
synliga eller osynliga. Funktionshindret är i sig oftast inget hinder utan det är i mötet med en 
otillgänglig miljö som ett handikapp uppstår. Det är ofta omgivningen som avgör om det är 
möjligt för människor med funktionshinder att delta fullt ut i samhällslivet på lika villkor som 
andra samhällsmedborgare. 

När man talar om tillgänglighet kan man dela in begreppet i fyra grupper: 

Fysisk tillgänglighet 
Inom- och utomhusmiljöer måste vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Alla 
måste t i l l exempel kunna ta sig fram i byggnader, ta sig t i l l och från dessa och delta på alla 
områden i samhällslivet. 

Informativ tillgänglighet 
Alla medborgare måste kunna ta del av information av olika slag. Därför måste tryckt och 
digital information vara tydligt utformad och vid behov gå att få på punktskrift, lättläst, 
kassett eller i elektronisk form. I vissa sammanhang måste talad information kompletteras av 
visuell. Webbsajter på Internet måste vara utformade så att de är tillgängliga även för personer 
med funktionshinder. 
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Kommunikativ tillgänglighet 
Ibland kan det behövas hjälpmedel för att kommunikationen ska fungera människor emellan. 
Därför måste det finnas tolkar, fungerande teleslingor, god akustik och belysning när så 
behövs. 

Psykosocial tillgänglighet 
Negativa attityder och dåligt bemötande är ett stort hinder i kontakten mellan olika 
människor. Därför måste politiker, tjänstemän och allmänhet få kunskap om vad som är ett 
bra bemötande av personer med funktionshinder. Ett led i detta kan vara att få ökad förståelse 
för vad det innebär att leva med funktionshinder. 

Med utgångspunkt i Uppsala kommuns handikappolicy ska kommunala nämnder och bolag 
och andra intressenter kunna söka pengar för: 

1. insatser som syftar ti l l den utveckling, upplysning och attitydförändring som det talas om i 
första stycket. 

2. pilotanpassningar, dvs. anpassningar av platser och verksamheter som sedan kan fungera 
som modell för vidare anpassningar av liknande platser och verksamheter i kommunen. 

Medlen ska i övrigt inte kunna sökas som direkta bidrag för anpassningar av platser och 
verksamheter. Grundinställningen ska vara att varje verksamhet själv ska finansiera och 
budgetera för anpassningar i enlighet med ansvars- och finanseringsprincipen. 


