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Förord 
Den som befinner sig i Kumla kommun ska tryggt och tillgängligt kunna ta del av 
det offentliga rummet och kommunens verksamhet. Kumlas vision 2025 har som 
mål att vara den nära kommunen. Kumla kommun behöver utvecklas vidare och 
arbeta målmedvetet med tillgänglighetsfrågor för att kunna möta de krav 
visionen ställer. 

I det tillgängliga Kumla känner sig alla välkomna och betydelsefulla. Möjligheter 
ska finnas till ett bra boende, aktivt liv och utveckling på ett personligt plan samt 
av intressen. Kommunen säkerställer även att alla personer blir bemötta 
respektfullt och begripligt. Information ska kommuniceras så att den är enkel för 
medborgare att hitta och förstå. Enligt Kumlas vision 2025 ska kommunens 
tjänster vara tillgängliga när medborgaren vill genom enkla och flexibla sätt att 
kommunicera med tjänstepersoner och politiker. Detta innebär att även de 
digitala kanalerna måste vara användarvänliga och hålla en hög nivå av 
tillgänglighet. Det offentliga rummet i Kumla ska vara tillgängligt – naturliga 
platser ska finnas för rekreation, mötesplatser med mera som alla upplever som 
trygga och tillgängliga. 

I detta tillgänglighetsprogram redovisas viktiga principer för att Kumla ska vara 
tillgängligt och välkomnande för alla.  

Sammanfattning 
Kumla kommun ska utveckla det offentliga rummet och den kommunala 
verksamheten till att vara modern och tillgänglig. Kommunen ska arbeta för att 
tillgängligheten ska vara god för personer med såväl synliga som dolda 
funktionsvariationer. Oavsett om en person har en funktionsvariation som 
påverkar dess kognitiva-, rörelse- eller perceptionsförmåga ska det offentliga i 
Kumla vara tryggt och tillgängligt. 

Bakgrund 
År 1993 antog FN standardregler för delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsvariation. Proposition 2016/17:188 ”Nationellt mål och inriktning för 
funktionspolitiken” är en del i regeringens arbete för ett mer jämlikt och rättvist 
samhälle. Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin 
utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. 
Människors förutsättningar och olika behov ska inte avgöra möjligheten till 
delaktighet. 



Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att med FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsvariation som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsvariation. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att 
barnrättsperspektivet ska beaktas. 

I strategin för att nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken 
presenterad av regeringen finns fyra områden som genomförandet riktas mot: 

 principen om universell utformning, 

 befintliga brister i tillgängligheten, 

 individuella stöd och lösningar för individens självständighet 

 att förebygga och motverka diskriminering 

Det finns flera lagar som reglerar kommunens ansvar för tillgänglighet, både 
övergripande och mer specificerat. Kumla kommun ska förutom att följa detta 
program också arbeta enligt gällande lagstiftning. 

Ordet funktionsvariation är ett begrepp som lyfter att alla människor har olika 
funktionsuppsättningar beträffande psykologiska och fysiska egenskaper och 
förmågor. Funktionsvariationer kan innebära både utmaningar och möjligheter, 
det kan vara medfött eller uppkommit på grund av sjukdom eller olycka. 
Funktionsnedsättning betyder i princip samma sak. I Kumla kommun används 
uttrycket funktionsvariation, utifrån att det är ett mer positivt laddat ord som 
fokuserar på individen och inte benämner variationen som en nedsättning. 
Tillgänglighetsprogrammets främsta fokus är att förhindra att 
funktionsvariationen blir ett funktionshinder. 

Vad är tillgänglighet? 
Samhällets utveckling reducerar ofta hinder för personer med funktionsvariation 
men kan ibland även skapa nya eller öka dem. I Kumla arbetar vi för att öka 
tillgängligheten och nå de av regeringen presenterade målen om delaktighet, 
jämlikhet och mångfald.  

Tillgänglighet innebär i det här programmet att lokaler, information, offentliga 
platser och kommunal verksamhet ska vara tillgängliga oavsett vilken 
funktionsförmåga en person har. Bemötandet ska vara respektfullt och fritt från 
diskriminering. Tillgänglighet innebär även att digital information är utformad på 
ett sätt så att alla kan ta del av den. Det strategiska arbetet kring tillgänglighet 
kräver att både fysiska miljöer men också verksamheter är genomtänkta i sin 
utformning för att bli tillgängliga såväl för framkomlighetens skull som 
samhällsdeltagande och det psykiska välbefinnandet. 



Övergripande mål 
Kumla kommun skapar möjligheter för personer med funktionsvariation att vara 
fullt delaktiga i samhällslivet. 

Kumla kommuns tillgänglighetsarbete kännetecknas av god kunskap om 
utvecklingsmetoder och att kunna ringa in förtjänster och brister i nuläget. 
Kommunen ska aktivt arbeta för att främja tillgänglighetskunskaperna och sprida 
dessa i verksamheterna så att de kan omsättas till handling. För att kunna skapa 
samhälleliga förändringar och tillgänglighet på lika villkor är samverkan mellan 
verksamheterna fördelaktigt. Det krävs att verksamheterna aktivt arbetar för att 
skapa en kultur där tillgänglighet har hög prioritet och där medarbetare nyfiket 
och öppet tar till sig ny kunskap för att på sikt kunna integrera tillgänglighet till 
att bli en naturlig del av verksamheternas arbete. 

Syfte 
Programmet innehåller principer för hur utvecklandet av tillgänglighet möjliggör 
ett aktivt samhällsliv för alla medborgare. Programmet ska även väcka intresse 
och belysa tillgänglighetsfrågor för att främja utveckling av kunskaper om 
funktionsvariation och tillgänglighet vidare. Då vissa personer med 
funktionsvariation av olika anledningar kan ha svårt att nå fram med beskrivning 
av sina behov är det särskilt viktigt att kommunen noggrant utreder och aktivt 
arbetar med tillgänglighetsfrågor. Kumla kommun vill med 
tillgänglighetsprogrammet trygga och vidareutveckla långsiktigt hållbar 
utveckling. 

Tillgänglighetsprogrammet anger kommunens viljeriktning och skapar en 
gemensam syn på tillgänglighetsfrågor. Programmet syftar även till att ge kraft åt 
och förstärka den fortlöpande utvecklingsprocessen inom tillgänglighetsområdet 
som ska leda till bättre levnads- och arbetsvillkor för personer med 
funktionsvariation. Tillgänglighetsprogrammet är ett samlat dokument för alla 
tillgänglighetsfrågor i Kumla. 

Tillgänglighetsprogrammets syfte är att: 

 ange kommunens viljeinriktning och skapa en gemensam syn 
på tillgänglighetsfrågor  

 öka medvetenheten om och förståelsen för de villkor som 
gäller för människor med funktionsvariation 



 ge kraft åt och förstärka den kontinuerliga processen som ska 
leda till bättre levnads- och arbetsvillkor för människor med 
funktionsvariation 

 peka ut och påskynda åtgärder för att undanröja hinder så att 
det blir möjligt för människor med funktionsvariationer att 
vara delaktiga i samhällslivet 

Tillgänglighetsprogrammets målsättning 

Kumla kommun ska arbeta säkerställande och för utveckling av tillgänglighet, 
den offentliga miljön ska utformas för att främja god tillgänglighet. Kumla 
kommun arbetar för att säkerställa och utveckla kommunens tillgänglighet 
genom: 

1. att hitta och genomföra lösningar som möjliggör fullt samhällsdeltagande 
för personer med funktionsvariation 

2.  att ny- och ombyggnationer i Kumlas offentliga miljöer utformas så att 
tillgängligheten är god för personer med funktionsvariation och 
uppmuntrar till vistelse i det offentliga rummet 

3. att personer med funktionsvariation behandlas med kunskap och respekt 
i alla sammanhang 

4. att medborgare i Kumla kommun enkelt kan ta del av information de vill 
ha eller behöver via kommunens digitala kanaler 

5. att personer med funktionsvariation ska få möjlighet till en aktiv och 
meningsfull fritidssysselsättning 

6. att förskola och skola i kommunen ska erbjuda tillgängliga och 
inkluderande lärmiljöer som kan möta behoven hos barn och ungdomar 
med olika funktionsvariationer 

7. att personer med funktionsvariation erbjuds det stöd och den vård de 
behöver. 

Arbeta strategiskt med tillgänglighet i 
samhällsplaneringen 
Olika funktionsvariationers krav på tillgänglig miljö behöver samverkas och i 
vissa fall även prioriteras. Beroende på hur befintlig miljö ser ut kan det finnas 



begränsningar i vad som är möjligt eller rimligt att göra. Kumla kommun tar dock 
alltid hänsyn till tillgänglighetsaspekter för att göra miljön så lättillgänglig som 
möjligt i den mån det är försvarbart ekonomiskt och på andra sätt. Det 
strategiska arbetet kräver att verksamheter och offentliga miljöer är väl 
genomtänkta i sin utformning för att uppnå tillgänglighet som svarar upp mot 
målen i detta program. 

Förverkligande av målsättning 
Kumla kommun ska förverkliga sin målsättning genom att: 

 aktivt arbeta med att implementera beprövade strategier för 
tillgänglighet liksom att skapa nya innovativa lösningar för att 
främja personer med funktionsvariationers möjligheter till 
samhällsdeltagande. Detta arbete ska genomsyra alla 
förvaltningar och nämnder i kommunen 

 samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att ha uppdaterad 
personal i tillgänglighetsfrågor samt arbeta aktivt för att offentlig 
miljö är tillgänglig. Vid ny- och ombyggnation ska 
tillgänglighetsperspektivet integreras redan i planeringsarbetet. 
Genom detta arbetssätt säkerställs god tillgänglighet samtidigt 
som arbetet blir resurs- och tidseffektivt 

 personal som arbetar på Kumla kommun har kunskap om 
funktionsvariation och ska bemöta dessa personer på ett 
respektfullt sätt och utforma sin verksamhet till att bli tillgänglig 

 webbplats, sociala medier, e-tjänster och andra digitala kanaler 
ska vara utformade på ett lättbegripligt sätt med funktioner 
anpassade för olika funktionsvariationer 

 kultur- och fritidslivet i Kumla kommun är tillgängligt 

 Kumla kommun som arbetsgivare ansvarar för att upprätthålla 
bredd och mångfald i sin rekrytering. Trygga anställningar 
erbjuds personer med rätt kompetens inom sitt område och 
arbetsmiljön anpassas så den är tillgänglig för de anställda 

 skola, förskola och fritidshem erbjuder inkluderande lärmiljöer 

 personer med funktionsvariation erbjuds det stöd och den vård 
de behöver och har rätt till i olika sammanhang. 
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