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Tillgänglighetsplan för Alvesta kommun 2016-2019 
Vision – Tillgängliga mötesplatsen, Alvesta 
I Alvesta kommun ska alla invånare erbjudas en tillgänglig och likvärdig 
kommunal service. För oss är det viktigt att se alla människor och de unika 
förutsättningar som var och en har. Ingen människa föds med eller får ett 
handikapp utan en funktionsnedsättning. Ett handikapp är ett hinder som 
skapas av omgivningen så att alla inte kan medverka på lika villkor. För att alla 
ska få tillgång till dessa mötesplatser ska alla former av hinder som motverkar 
tillgänglighet och likvärdigt deltagande i samhällslivet förebyggas och så långt 
som möjligt arbetas bort. Alvesta kommun är en plats för alla typer av möten 
mellan människor. Här finns goda förutsättningar för ett aktivt, tryggt och 
modernt liv.  

I Alvesta kommun är det viktigt att tillvarata alla invånares bakgrund, 
kompetens och färdigheter, ett jämlikt samhälle där allas lika rätt och värde är 
ett synsätt som genomsyrar all verksamhet.  

Syfte 
En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det 
kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, 
funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär eller läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i december 2008. Konventionen är vägledande i strategin 
för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Hela den offentliga sektorn 
ska arbeta med konventionen som grund. 
 
Med tillgänglighetsplanen uttrycker Alvesta kommun sin vilja och ambition att 
förverkliga intentionerna i FN-konventionen och därmed bidra till utvecklingen 
av ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. 
 
Eftersom frågor om tillgänglighet påverkar alla kommunens olika 
verksamheter delas ansvaret för planens genomförande av samtliga nämnder 
och styrelser som ingår i kommunkoncernen. 
 
Tillgänglighetsplanen syftar till att beskriva hur lagkrav och målsättningar kan 
uppnås ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
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Prioriterade områden under planperioden 
Under perioden 2016-2019 ska Alvesta Kommun arbeta med tre prioriterade 
områden: 

1. Ökad medvetenhet 
Kommunen ska bidra till att öka kunskapen i samhället om människor med 
funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter. 

2. Ökad tillgänglighet 
Kommunens lokaler och offentliga platser ska vara tillgängliga för människor 
med funktionsnedsättning och de ska ha tillgång till information och möjlighet 
till kommunikation för alla. 

3. Ökad delaktighet 
Kommunen ska verka för att människor med funktionsnedsättning ges 
möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor som alla andra. 

Åtgärder 
I arbetet med de tre områdena (medvetenhet, tillgänglighet och delaktighet) ska 
Alvesta Kommun arbeta för följande åtgärder, 
 

Åtgärd Ansvarig 
 

Förtroendevalda och anställda inom kommunens 
verksamheter ska ges kunskaper i frågor om tillgänglighet 
och bemötandet av människor med funktionsnedsättning 

Samtliga styrelser 
och nämnder 
 

Enkelt avhjälpta hinder i kommunens lokaler och på 
offentliga platser ska inventeras minst en gång per år och 
åtgärdas fortlöpande.  

Samtliga styrelser 
och nämnder 
 

Synpunkter från kommunala tillgänglighetsrådet alternativt 
de lokala tillgänglighetsföreningarna ska inhämtas i 
ärenden som rör fysisk planering och inför andra beslut 
som kan påverka funktionshindrades möjligheter att delta i 
samhällets aktiviteter. 

Samtliga nämnder 
och styrelser 
 

Evenemang i kommunens regi ska förläggas till lokaler 
som är tillgängliga för alla. 

Samtliga nämnder 
och styrelser 

I samband med kommunens budgetberedning ska behovet 
av medel till tillgänglighetsarbetet behandlas särskilt. 

Kommunstyrelsen 
 

Alla lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska vara 
tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga.  

Samtliga nämnder 
och styrelser 

Kommunen ska vid upphandling verka för att lokaler, 
material, och varor är anpassade för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Samtliga nämnder 
och styrelser 

I anslutning till idrotts-, camping- och 
rekreationsanläggningar ska information finnas om var 
toaletter för personer med funktionsnedsättning finns.  

Kommunstyrelsen 

Alvesta Kommun ska aktivt arbeta för att anpassa 
arbetsplatser för att möjliggöra så att personer med 
funktionsnedsättning kan ta en anställning. 

Samtliga nämnder 
och styrelser 
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Genomförande och uppföljning 
Kommunstyrelsen, nämnderna samt styrelser ansvarar för att inom de egna 
verksamhetsområdena budgetera och vidta åtgärder enligt 
Tillgänglighetsplanen. Kommunstyrelsen har dock ett särskilt ansvar att vid 
behov se till att genomförandet av olika åtgärder samordnas. Uppföljningen ska 
presenteras för Kommunfullmäktige och tillgänglighetsrådet en gång varje år. 

Definitioner 
Funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp. Vilka begrepp används 
idag? 
Terminologirådet publicerade 2007 nya och reviderade begrepp. Den nya 
användningen är rekommenderande, inte tvingande. I Alvesta Kommun 
används följande begrepp med angiven innebörd: 
 
Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga. Ingen ändring mot tidigare definition. 
Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning 
innebär för en person i relation till omgivningen. 
Handikapp avråds som synonym till såväl funktionsnedsättning som 
funktionshinder. 
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