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1. INLEDNING 

 

1.1 SYFTE OCH METOD 

Denna analys har tagits fram i syfte att vara ett underlag för dialog och beslut av prioriteringar i 

arbetet att främja tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Rapporten 

beskriver hur arbetet är organiserat i Marks kommun och hur långt kommunen har kommit inom 

tillgänglighetsarbetets olika områden. Analysen baseras på enkätundersökningar, resultat från 

inventeringar och besiktningar, samtal med verksamheter, samt utredningar. I slutet av dokumentet 

görs rekommendationer för prioriterade områden och vilka strukturella åtgärder behövs för ett 

framgångsrikt tillgänglighetsarbete. 

 

1.2 DEFINITIONER 

Funktionsnedsättning: en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Exempel 

på funktionsnedsättningar är syn- och hörselskador, nedsatt rörelseförmåga, nedsatt kognitiv eller 

intellektuell förmåga samt psykiska sjukdomar. Nedsättningen kan ha uppstått från födsel eller 

tillkommit senare i livet (1).   

Funktionshinder: ett begrepp som anger den begränsning som omgivningen innebär för en person 

med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet kan ge upphov till funktionshinder (1). 

Tillgänglighet: ett begrepp som anger hur väl olika verksamheter fungerar för personer med 

funktionsnedsättning. I en kommunal verksamhet kan det exempelvis avse fysisk miljö men även 

kommunikation och bemötandefrågor. Tillgänglighet är en förutsättning för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället och åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 

 

1.3 VARFÖR BEDRIVA TILLGÄNGLIGHETSARBETE? 

Det finns minst fem viktiga anledningar till att arbeta med tillgänglighetsfrågor i en kommun: 

1. Alla berörs 

Funktionsnedsättningar är en naturlig del av den mänskliga mångfalden. En vanlig uppskattning är att 

var femte person i Sverige har någon slags funktionsnedsättning. Vi ser också att tillgängliga miljöer 

och service är nödvändigt för vissa men skapar attraktivitet för alla. I Sverige prognosticeras 

dessutom andelen äldre i befolkningen att stiga vilket förväntas öka behovet av tillgängliga miljöer, 

då funktionsnedsättningar är vanligare vid högre ålder (2).  

2. Juridiska förpliktelser 

Krav på tillgänglighet ställs i flera lagar, såsom plan- och bygglagen, arbetsmiljölagen, vallagen, 

kommunallagen, skollagen, LSS-lagen och diskrimineringslagen. Sverige har dessutom ratificerat FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som gäller från år 2009. 
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Konventionen förtydligar vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har och vilka hinder 

som ska tas bort i samhället för att säkerställa att dessa rättigheter kan åtnjutas. Tillgänglighet är en 

viktig princip i konventionen. Andra viktiga principer är icke-diskriminering och jämlikhet. 

3. Sämre levnadsvillkor 

Personer med funktionsnedsättning har en sämre situation än befolkningen i övrigt inom alla 

samhällsområden. Det inkluderar sämre tillgång till arbetsmarknaden, sämre fysisk och psykisk hälsa, 

lägre utbildningsnivå och sämre ekonomi. Kvinnor med funktionsnedsättning har genomgående 

sämre levnadsvillkor än män med funktionsnedsättning (3). En kommun ansvarar för en stor del av 

samhällsservicen på den lokala nivån och har därmed ett stort ansvar för att förbättra 

levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.  

 4. Samhällsekonomiska vinster 

En universell utformning som fungerar för samtliga invånare och besökare förebygger dyra 

särlösningar i efterhand. Bra tillgänglighet ökar dessutom individens möjligheter att ta del i samhället 

och kan därmed minska kostnader för bland annat vård, omsorg och ekonomiskt stöd.  

5. Socialt hållbara samhällen 

Ett jämlikt samhälle där alla invånare känner delaktighet och har goda levnadsvillkor bidrar till social 

hållbarhet. Social hållbarhet är en av tre hållbarhetsdimensioner i Agenda 2030, som innehåller 17 

globala hållbarhetsmål som alla världens länder ska arbeta med och som är en politisk prioritering för 

Marks kommun (4). Att arbeta med ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning, som är en särskilt utsatt grupp, bidrar till uppfyllelse av flera mål i Agenda 

2030, till exempel mål 1 (Ingen fattigdom), mål 3 (God hälsa och välbefinnande), mål 4 (God 

utbildning), mål (5 Jämställdhet), mål 10 (Jämlikhet), mål 11 (Hållbara städer och samhällen) samt 

mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) (se figur 1). 

 

 

Figur 1. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030   
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1.4 STYRANDE DOKUMENT 

Sveriges funktionshinderpolitik utgår från ett nationellt mål: 

”Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet 

ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas” (5). 

För att nå målet riktas funktionshinderpolitiken i Sverige särskilt mot fyra områden:  

• universell utformning 

• befintliga brister i tillgängligheten 

• individuella stöd och lösningar 

• att förebygga diskriminering  

Målen och inriktningarna har relevans för stora delar av den kommunala verksamheten.  

På den kommunala nivån har Mark egna styrdokument med relevans för tillgänglighetsfrågor, såsom 

arbetsgivarpolicyn, bostadsförsörjningsprogrammet, översiktsplanen, reglemente för kommunala 

funktionshinderrådet, m.m. Funktionshinderperspektivet belyses i liten utsträckning i de flesta av 

dessa dokument. Kommunen saknar övergripande styrdokument såsom en plan eller strategi för hur 

tillgänglighetsarbetet ska bedrivas.  

I övrigt styrs tillgänglighetsarbetet av krav i olika lagar och konventioner (se punkt 2 under avsnitt 

1.3). 

 

1.5 HUR ÄR ARBETET ORGANISERAT I MARKS KOMMUN? 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för området funktionsnedsättning i kommunen. 

Varje nämnd/styrelse bör arbeta främjande med tillgänglighet och delaktighet inom respektive 

verksamhetsområde och enligt gällande lagkrav. Kommunen har en heltidsanställd 

tillgänglighetssamordnare. Tjänsten inrättades under kultur- och fritidsnämnden år 2014 men 

flyttades till samhällsbyggnadsförvaltningen under kommunstyrelsen vid årsskiftet 2019. Nuvarande 

placering för tjänsten gynnas av närheten till andra strategiska tjänster inom samhällsutveckling 

såsom folkhälsa, miljö och översiktsplan samt av den centrala placeringen under kommunstyrelsen.  

Tillgänglighetssamordnarens uppdrag är att integrera tillgänglighetsperspektivet i samtliga 

förvaltningar och bolag i kommunen. Samordnaren ger bland annat sakkunnigt stöd, tar fram förslag 

på prioriterade åtgärder, omvärldsbevakar och utvecklar tillgänglighetsarbetet. Uppdraget är i första 

hand strategiskt och kommunövergripande. 

Kommunala funktionshinderrådet är en viktig referensinstans när kommunen planerar olika insatser. 

I rådet ingår representanter för lokala funktionshinderföreningar samt kommunstyrelsens 

ordförande och vice ordförande. Kommunens nämnder och styrelser ska informera rådet om sina 

verksamheter och hämta in synpunkter från rådet i ett tidigt skede. Rådet är viktigt för att främja 
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delaktighet för målgruppen och för att säkerställa att funktionshinderperspektivet beaktas i 

samhällsplaneringen. 

Marks kommun saknar i dagsläget både mål och en politiskt beslutad kommunövergripande strategi 

för tillgänglighetsarbetet. Lagkrav, nationella prioriteringar, samråd med målgruppen samt forskning 

och statistik ger i dagsläget viktiga inriktningar för arbetet.  

 

  



7 

 

2. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Nedan följer en beskrivning och analys av hur arbetet med tillgänglighet bedrivs inom olika 

verksamhetsområden i Marks kommun. Områdena har valts ut baserat på nationella prioriteringar, 

kommunens rådighet samt forskning. 

 

2.1 NY- OCH OMBYGGNATIONER 

Lagkrav och riktlinjer 

Vid ny- och ombyggnationer gäller de krav som ställs på tillgänglighet i plan- och bygglagen och andra 

förordningar och föreskrifter. Lagkraven innehåller miniminivåer som kan anses ge god tillgänglighet 

för många, men inte alla. Ibland är det också svårt att tolka vilken utformning som behövs för att 

uppfylla kraven. Därför har olika riktlinjer och handböcker utvecklats som ger mer konkreta råd och 

exempel på hur tillgängliga miljöer kan utformas. Dessa riktlinjer ställer ibland även högre krav på 

tillgängligheten än plan- och bygglagen för att säkerställa delaktighet i samhället för så många som 

möjligt.     

Bygglovsgranskning 

Enligt lag ansvarar kommuners byggnadsnämnder för bygglovsfrågor där bland annat 

tillgänglighetsaspekter granskas. Vid bygglovsgranskningar får kommunen inte ställa högre krav än de 

som finns i lagen. Samtidigt finns ett behov av ökad kompetensutveckling för personal inom bygglov, 

bland annat för att öka förståelsen om varför kraven ställs kopplat till hur personer med 

funktionsnedsättning använder sin miljö. Utbildning om tillgänglighet genomfördes bland annat 

under hösten 2017 för yrkesgrupper inom planering av den byggda miljön men behöver upprepas på 

grund av hög personalomsättning på byggkontoret. Byggenheten skulle också kunna utveckla bättre 

rutiner som förenklar granskning av tillgängligheten, såsom checklistor, samt ställa tydligare krav på 

hur tillgänglighetsaspekter ska redovisas i bygglovsansökan.  

Ny- och ombyggnationer i kommunal regi 

När det gäller kommunens egna ny- och ombyggnationer har kommunen en större möjlighet att 

påverka då en byggherre kan välja att lägga sig på en högre tillgänglighetsnivå än vad lagen kräver. 

Idag görs denna bedömning i olika utsträckning i Marks kommuns projekt, där 

tillgänglighetssamordnaren deltar i vissa större projekt. Ett sätt att få mer struktur i arbetet är att 

utgå från egna tillgänglighetsriktlinjer för ny- och ombyggnationer i kommunal regi. Vissa kommuner 

har valt att följa de riktlinjer för tillgänglighet som Västra Götalandsregionen har tagit fram (se figur 

2) medan andra har tagit fram helt egna riktlinjer. För bästa resultat bör sådana riktlinjer antas 

genom politiskt beslut.   
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Figur 2. Utdrag från Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighet. Grön standard anger en 

utökad nivå av tillgänglighet medan gul standard anger lagkrav (6). 

 

Vid större ny/ombyggnadsprojekt i egen regi är det viktigt att säkerställa delaktighet för personer 

med funktionsnedsättning genom att funktionshinderrådet rådfrågas. Det görs i allt större 

utsträckning idag, men rutiner kring detta kan behöva förtydligas.  

I ett ännu tidigare samhällsplaneringsskede såsom på översikts- och detaljplannivå skulle 

funktionshinderperspektivet också kunna integreras tydligare. Här finns goda möjligheter för 

utveckling då tillgänglighetssamordnaren idag ingår i samma enhet som översiktsplan och detaljplan 

och samarbeten har påbörjats.  

 

2.2 ENKELT AVHJÄLPTA HINDER  

Om enkelt avhjälpta hinder 

Enligt lagkrav ska enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet tas bort i publika lokaler och på allmänna 

platser (7). Här har kommunen ett stort ansvar för de lokaler och platser som den äger. Det som 

räknas som enkelt avhjälpta hinder är bland annat mindre nivåskillnader, höga trösklar, tunga dörrar, 

bristande kontrastmarkering, bristande skyltning, brister i utformningen av handikapparkering, 

trottoarkanter, ojämn markbeläggning, samt brister i ljudmiljö och belysning. 

Viktiga publika lokaler är bland annat medborgarkontor, bibliotek och idrottshallar. Ibland är det 

komplext att avgöra vilka anläggningar som räknas som publik lokal. Skolor räknas till exempel som 

arbetslokaler men begränsade delar kan bli publika lokaler när de används av allmänheten, såsom 

idrottshallar och föreläsningssalar. Exempel på allmänna platser är torg, parker, fotbollsplaner och 

friluftsbad. Att ta bort enkelt avhjälpta hinder är en viktig förutsättning för deltagande i samhället 

och är en prioriterad inriktning för Sveriges funktionshinderpolitik (se avsnitt 1.4). 

Tillgänglighetsdatabasen som internt och externt verktyg 

Marks kommun använder sig av Tillgänglighetsdatabasen som ett verktyg för att kartlägga och 

åtgärda bristande tillgänglighet i publika lokaler och på allmänna platser. Tillgänglighetsdatabasen 

ägs och förvaltas av Västra Götalandsregionen. Databasen har två huvudsakliga syften. Det ena är att 
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visa detaljerad information om tillgängligheten på olika anläggningar på webben, vilket gör det 

lättare för allmänheten att planera sitt besök (se figur 3). Samtidigt kan uppgifterna användas som 

internt verktyg för att ta bort hinder genom att systemet skapar åtgärdsrapporter enligt gällande 

lagkrav och riktlinjer. 

 

 

 

Figur 3. Utdrag från Tillgänglighetsdatabasen - besöksvy. Här ges information om tillgängligheten på 

kommunhuset i Kinna. 

 

Utfört arbete med enkelt avhjälpta hinder 

Under 2015 och 2016 inventerades och publicerades ett 40-tal prioriterade anläggningar i 

Tillgänglighetsdatabasen (8). Prioriteringen av anläggningarna gjordes framförallt utifrån vikten för 

allmänheten och besökstal. Arbetet med inventering utfördes av en personalresurs på teknik- och 

serviceförvaltningen med stöd av tillgänglighetssamordnaren. Utbildning för att höja 

fastighetsskötarnas kompetens om enkelt avhjälpta hinder genomfördes också under 2016. Nästa 

steg var att ta fram åtgärdsplaner för enkelt avhjälpta hinder utifrån inventeringarna och att utföra 

prioriterade åtgärder. Sedan år 2017 har detta arbete dock fortskridit mycket långsamt på grund av 

sjukskrivningar och resursbrist på lokalförsörjningen. Vissa åtgärder har bland annat vidtagits i 

Tygrikeshallen, på kommunhuset, Ängsskolan och Kinna teater. Arbetet har periodvis utförts av 

Naturvårdslaget och av fastighetsskötare som är anställda på lokalförsörjningen.  

Inom gata och park pågår vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på allmänna platser. Dessa åtgärder 

är generella och har ingen direkt koppling till arbetet med Tillgänglighetsdatabasen. Bland annat 

pågår projekt med att sätta ut parksoffor längs gångvägar – vilket är avgörande för att bland annat 

äldre ska kunna använda miljön – samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Den årliga 

budgeten tillåter visst arbete med tillgänglighetsåtgärder av dessa slag, men räcker inte för ett 

fullgott arbete.  
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Fortsatt arbete med enkelt avhjälpta hinder på kommunens anläggningar 

Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder har under lång tid organiserats i projektform med 

otydliga ramar för budget och personal. För att undvika att arbetet prioriteras bort på grund av 

resursbrist är det viktigt att en årlig budget avsätts för att på ett strukturerat och skyndsamt sätt beta 

av enkelt avhjälpta hinder på kommunens anläggningar. Teknik- och serviceförvaltningen spelar en 

nyckelroll i arbetet då förvaltningen bär en stor del av ansvaret för kommunens lokaler 

(lokalförsörjningen) och allmänna platser (gata och park). På allmänna platser handlar hindren bland 

annat om bristande utformning vid trappor, trottoarkanter, handikapparkeringsplatser, ledstråk, 

samt säkerhet för synskadade vid gång och cykelvägar. Även rutiner för snöröjning för ökad 

framkomlighet på vintern är en viktig fråga. Större samlingspunkter såsom Kinna centrum och Skene 

Torg bör prioriteras.  

Dessutom är inventeringarna i TD i behov av en uppdatering då nuvarande uppgifter härstammar 

från år 2016 och börjar bli inaktuella. Tilläggsinventeringar behöver därför göras så snart som möjligt. 

På sikt behöver även fler anläggningar inventeras än de 40 som initialt prioriterades. Sedan 2016 har 

det dessutom byggts nya anläggningar som bör inventeras.  

För att kunna utföra inventeringar behöver personalresurser avsättas. Inventering kan vara en 

lämplig uppgift för studenter eller för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Västra 

Götalandsregionen, som äger databasen, har till exempel haft framgångsrika projekt med 

långtidsarbetslösa unga som har inventerat regionens sjukhus och övriga anläggningar (9). I Marks 

kommun kan Naturvårdslaget vara en viktig resurs, men för att kunna avsätta personal för uppdraget 

behöver det finnas en budget och en tydlig ansvarsfördelning.  

Kommunen har också möjlighet att ge stöd till näringslivet i arbetet med enkelt avhjälpta hinder. Det 

görs idag i begränsad utsträckning genom att information sprids till näringslivet om enkelt avhjälpta 

hinder och diskrimineringslagen. Vissa kommuner i Sverige har gått längre än så och erbjuder butiker 

och restauranger stöd med inventering av enkelt avhjälpta hinder. Initialt bör dock Marks kommun 

lägga fokus på de egna anläggningarna. Ett genomtänkt och medvetet arbete på de egna 

anläggningarna är viktigt för att kunna bibehålla invånarnas förtroende, men även för att kunna 

föregå som gott exempel för privata fastighetsägare. 

 

Tillsyn över enkelt avhjälpta hinder 

Kommuners byggnadsnämnder har ansvar för tillsyn över att plan- och bygglagens bestämmelser om 

enkelt avhjälpta hinder följs. Genom tillsynen har kommunen således möjlighet att påverka enkelt 

avhjälpta hinder även hos icke-kommunala fastighetsägare eller näringsidkare. Privatägda fastigheter 

utgör en stor del av de publika lokaler som finns i en kommun och har en stor betydelse i människors 

vardag, till exempel butiker, restauranger och gym. Därför är det viktigt att tillsynen bedrivs aktivt 

och effektivt.  

Plan- och byggnämnden i Marks kommun saknar dock resurser för ett fullgott arbete med tillsyn av 

enkelt avhjälpta hinder. Arbetet är i dagsläget begränsat till att följa upp tillsynsanmälningar som 

kommer in till byggkontoret, vilket är några få per år.  
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Marks kommuns situation är inte unik. Enligt en rapport som Boverket tog fram år 2018 saknar 

merparten av kommuner resurser för ett fullt arbete med tillsyn av enkelt avhjälpta hinder (10). Lika 

begränsande upplevs dock bristen på tydlighet om hur reglerna ska tolkas. Dessa är bland annat 

otydliga när det gäller att avgöra vem som ansvarar för att åtgärda hindret, fastighetsägaren eller 

verksamhetsutövaren. Även regeln om att åtgärden inte får bli orimligt ekonomiskt betungande har 

varit svårtolkad. Otydligheterna har lett till att det saknas rättspraxis, då endast något enstaka fall har 

prövats i domstol. Ingen kommun har hittills utfärdat föreläggande med vite och ärendena har ibland 

långa handläggningstider. 

I Boverkets rapport beskrivs olika förslag för att förbättra tillsynen kring enkelt avhjälpta hinder. 

Förslagen innebär bland annat krav på att kommuner ska ha en tillsynsplan, klagorätt för 

funktionshinderorganisationer samt sanktionsavgifter för fastighetsägare som inte åtgärdar enkelt 

avhjälpta hinder. Dessa sanktionsavgifter är tänkta att bli en påtryckning för fastighetsägaren och kan 

även användas för att finansiera ytterligare tillsyn. I väntan på att Boverkets förslag utreds kan Marks 

kommun förbättra sitt tillsynsarbete på flera olika sätt. Till exempel borde det bli enklare för invånare 

att anmäla hinder. Göteborgs stad har tagit fram en app för anmälan av enkelt avhjälpta hinder 

medan andra kommuner på andra sätt har förenklat för invånare att anmäla. Ett enklare system för 

anmälningar skulle öka invånarnas möjligheter att påverka, samtidigt som det skulle synliggöra 

behovet av att avsätta resurser för arbetet.  

En kommun bör dock inte enbart förlita sig på anmälningar från invånare utan själv ta ansvar och 

initiera tillsyn genom systematiska inventeringar och stickprov. För ett egeninitierat tillsynsarbete 

behövs ökade resurser, strukturer och kunskaper. Därtill kan medvetenhet om själva syftet med 

arbetet - att värna om mänskliga rättigheter och skapa inkluderande samhällen för alla - behöva 

förstärkas. 

 

2.3 VALLOKALER  

Vallokaler ordnas ofta på anläggningar som i vanliga fall inte kategoriseras som publika lokaler, t. ex 

skolor och bygdegårdar, där kraven om att avhjälpa enkla hinder inte gäller. Under valtider blir det 

dock mycket viktigt att dessa lokaler är tillgängliga. Enligt artikel 29 i FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att delta i det politiska och offentliga livet på lika 

villkor. Det innebär bland annat att valprocedurer ska vara ändamålsenliga, tillgängliga och lätta att 

förstå och använda. Enligt vallagen ska kommuner dessutom ”se till att det finns lämpliga lokaler som 

kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger 

väljarna goda möjligheter att rösta” (11). Statistik från SCB visar dock att personer med 

funktionsnedsättning röstar i lägre utsträckning än personer utan funktionsnedsättning (12). 

Inventeringar utfört av Myndigheten för Delaktighet på 191 vallokaler runt om i landet visade att det 

fanns flera brister i tillgängligheten vid valen 2018 (13). 

Stickprov under förtidsröstning till RKL-valet i Marks kommun år 2018 visar att det fanns olika brister 

i tillgängligheten såsom bristande skyltning, olämplig utformning av valbåsen, avsaknad av 

handikapparkeringsplats, bristande belysning m.m. Inventeringen visade också att många av 

bristerna kan avhjälpas genom ett medvetet arbete, till exempel genom att informera om 

tillgänglighetsperspektivet i samband med utbildningar för röstmottagningspersonal och genom att 
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ha tydliga rutiner/checklistor vid iordningsställande av vallokaler. Tillgänglighetssamordnaren bör 

involveras i ett tidigt skede för att säkerställa att funktionshinderperspektivet beaktas i planeringens 

alla steg inför valet. Anläggningar som används som vallokaler kan också behöva prioriteras i ett 

övergripande arbete med enkelt avhjälpta hinder i kommunen. 

 

Figur 4. Förtidsröstning i Horred bibliotek, höst 2018. Båset är för högt för personer i rullstol och 

placeringen intill bokhyllan gör det svårt att komma åt med rullstol/rullator. 

 

2.4 TILLGÅNG TILL KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER 

Deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter är bra för hälsan och för personlig utveckling. Möjligheten 

att ta del av dessa aktiviteter beror på många olika faktorer såsom tillgång till ledsagning, fungerande 

transporter, kunskaper om funktionshinderperspektivet, samt fysisk tillgänglighet. 

Idrott- och kulturanläggningar 

Marks kommun informerar om fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning på sin hemsida 

och många av kommunens idrott- och kulturanläggningar finns inventerade i 

Tillgänglighetsdatabasen. Inventeringen visar att det finns brister på samtliga anläggningar. Det kan 

handla om brister på trappor och i omklädningsrum, men det förekommer även större brister som 

bör åtgärdas akut, såsom en avsaknad av lyftanordning till scenen på Kinna teater. På Rydals museum 

har under det senaste året ett större projekt genomförts för att förbättra tillgängligheten. Badhus 

Kaskad står inför en ombyggnation där passa-på åtgärder för tillgängligheten bör inkluderas. Bad är 

en viktig form av rehabilitering och träning för många personer med funktionsnedsättning, däribland 

gruppen med reumatiska sjukdomar.  

Föreningsliv 

Kommunen kan bland annat främja funktionshinderperspektivet i fritidsaktiviteter genom sitt stöd till 

föreningslivet. Marks kommuns bidragsregler ställer inga krav på att tillgängliga lokaler ska användas 

för föreningsverksamhet. Istället erbjuder kommunen ekonomiska incitament genom att föreningar 
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kan söka stöd för tillgänglighetsanpassning av egna lokaler. Förutom genom bidragssystemet skulle 

kommunen kunna göra mer för att inspirera föreningar till att jobba med inkludering av personer 

med funktionsnedsättning, t. ex. genom informationsinsatser. Under 2019 belystes tema idrott och 

fritid på kommunens årliga Tillgänglighetsdag där föreningar med verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning visades upp. Syftet var att sätta fokus på vikten av idrott och fritid kopplat till 

hälsa för personer med funktionsnedsättning och inspirera andra aktörer att ta efter. Kommunen har 

också ett mångfaldspris som delas ut årligen för att uppmärksamma goda exempel, bland annat på 

området tillgänglighet. Föreningar är bland de aktörer som kan nomineras till priset. 

Lekplatser 

Lek spelar en viktig roll för barns utveckling. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till lek och 

rekreation (14). Dessutom finns lagkrav på att de brister som gör det svårt för barn och vuxna att alls 

använda/vistas på lekplatsen bör åtgärdas (15). I dagsläget är de flesta av kommunens lekplatser 

dock inte tillgängliga för barn eller föräldrar med funktionsnedsättning. Det beror framförallt på att 

underlaget på många äldre lekplatser består av sand eller flis vilket ger dålig framkomlighet för 

rullande hjälpmedel. Det saknas även lämpliga lekredskap som barn med funktionsnedsättning kan 

använda.  

När gata och park (teknik- och serviceförvaltningen) renoverar eller utför underhåll på lekplatser 

beaktas tillgänglighetsperspektivet i så stor utsträckning som möjligt utifrån tillgängliga medel. Man 

tänker även strategiskt för att åstadkomma en lämplig geografisk spridning av lekplatser med bra 

tillgänglighet. Gata och park har en begränsad årlig budget för att renovera lekplatser vilket gör att 

arbetet med anpassningar går långsamt. För en full tillgänglighetsanpassning krävs plana underlag på 

och till lekplatsen, sittplatser, belysning, anpassade lekredskap m.m. Detta medför en kostnad som 

överstiger budgeten. 

När nya lekplatser byggs används konstgräs eller skyddsplattor, som är material som ger en bra 

tillgänglighet. Nyligen har två nya lekplatser byggts i Kinna - i Stationsparken och Backagårdsparken - 

där tillgänglighetsperspektivet har beaktats i så stor utsträckning som möjligt utifrån förutsättningar i 

den befintliga terrängen. Lekplatsen i Backagårdsparken hade från början stora utmaningar ur 

tillgänglighetssynpunkt då den placerades på en backe. 

Friluftsliv 

Friluftsliv är en annan viktig form av avkoppling på fritiden. Forskning har visat att vistelse i 

naturområden kan minska stress, stärka den kognitiva förmågan och ge ökad fysisk aktivitet (16). 

Kommunen har stor potential att bidra till folkhälsan genom att tillgängliggöra sina naturreservat och 

badplatser för alla. Kommunen har en förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp där 

tillgänglighetssamordnaren ingår. Gruppen är ett bra samarbetsforum för att lyfta 

tillgänglighetsfrågor.  

Idag finns två tillgänglighetsanpassade naturreservat i kommunen, Hyltenäs kulle och Assbergs 

raviner. Anpassningen på Hyltenäs kulle utfördes under 2018 av Västkuststiftelsen, som förvaltar 

reservatet, men Marks kommun initierade frågan och bidrog med sakkunnigt stöd i 

planeringsprocessen. Assbergs raviner är ett kommunalt reservat med ett attraktivt läge nära 

centralorterna som under 2019 fick en tillgänglighetsanpassning (se figur 5). Anpassningen utfördes 
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av Naturvårdslaget, som har god kompetens inom tillgänglighet och även integrerar enklare 

tillgänglighetsaspekter som del i den vanliga skötseln av kommunens naturreservat. Fler reservat bör 

få fullständiga tillgänglighetsanpassningar för att underlätta för invånare i olika delar av kommunen 

och för att kunna erbjuda variation. Sådana fullständiga anpassningar innebär bland annat anläggning 

av en handikapparkeringsplats, jämna stigar, ramper m.m. och kan idag inte genomföras inom ramen 

för den ordinarie budgeten. Exempel på lämpliga platser är Stampa Torg och Ramsholmen. Stampa 

Torg är intressant att anpassa, där första delen av stigen kan anpassas med ramp och altan. Även 

Ramsholmen, som är ett kulturreservat, är lämpligt utifrån dess terräng samt natur- och 

kulturvärden.  

 

 

Figur 5. Anpassning vid Assbergs raviner med fint grus, en bred stig, handledare m.m. Fler naturstigar 

bör anpassas runtom i Marks kommun.  

 

När det gäller badplatser erbjuder Marks kommun på sommaren kostnadsfri utlåning av strand- och 

badrullstolar vid Lygnevi badplats i Sätila. I samband med utlåning av stolarna har kommunen även 

genomfört mindre anpassningar av badplatsens fysiska miljö, såsom åtgärder vid handikapptoalett, 

handikapparkering och en spång på stranden. Strandrullstolarna erbjuder personer med 

rörelsehinder ett alternativt sätt att bada med ett hjälpmedel som annars skulle vara mycket dyrt för 

den enskilde att köpa in. Det är dock viktigt att vara medveten om att dessa rullstolar inte kan ersätta 

behovet av en tillgänglighetsanpassad badplats som besökare har tillträde till året runt med sina 

egna hjälpmedel. Därför bör kommunen ha minst en, men gärna fler, badplatser med en fysisk miljö 

som från början fungerar för så många som möjligt. Det innebär anläggningen av en badramp, 

gångvägar med hårt och jämnt underlag, handikapptoaletter och handikapparkeringar på badplatsen.  

Under de senaste åren har utredningar och platsbesök på kommunens badplatser gjorts med 

representanter för teknik- och serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 

funktionshinderrådet för att undersöka vilken badplats lämpar sig mest för en 

tillgänglighetsanpassning. Aspekter som bör beaktas är bland annat terräng, bottenskikt, kanter, 

vattentemperatur, vattenstånd, besöksfrekvens och tillgång till service. Utifrån dessa kriterier har 

Mos strand visat sig vara den lämpligaste badplatsen för en tillgänglighetsanpassning. 



15 

 

Tillgänglighetsanpassning ingick år 2016 i ett förslag som togs fram efter en motion om att utveckla 

området vid Mos strand, men motionen fick sedan avslag i kommunfullmäktige (Dnr 2012-366 269). 

Flera olika parter är involverade på Mos strand. Anläggningen ägs av kommunstyrelsen och kultur- 

och fritidsnämnden hyr ut området till Marks kajak- och segelklubb. Inom teknik- och 

serviceförvaltningen sköter Naturvårdslaget gräsklippningen och gata och park har byggt en lekplats 

på badplatsen. Att Mos strand är den mest lämpade badplatsen i kommunen för en 

tillgänglighetsanpassning bör väga tungt som argument för att börja ta ett helhetsgrepp på 

utveckling av området. En sådan utveckling skulle även öka kommunens attraktivitet bland invånare 

och besökare.  

 

2.5 BOSTÄDER OCH ÄLDREBOENDEN 

Tillgängliga bostäder och bostadskomplement är viktigt för att hemmiljön ska fungera för alla och för 

att äldre ska kunna bo kvar hemma. MBAB har som kommunens bostadsbolag en viktig roll att fylla i 

detta arbete. MBAB har regelbundna möten med en arbetsgrupp från kommunala 

funktionshinderrådet där tillgänglighetssamordnaren ingår. Fokus ligger på ömsesidig information 

och kunskapsuppbyggnad. Samarbetet har bland annat lett till att MBAB implementerat en lösning 

för avfallssortering med bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Nybyggnationer 

För nybyggda bostäder utgår lagkraven från miniminivåer för dimensionering av rullstol. Dessa ligger 

lägre än för publika lokaler och allmänna platser, då det förutsätts att en mindre inomhusrullstol 

används i bostaden. Denna nivå fungerar inte för utrymmeskrävande elrullstolar, personer med stort 

omvårdnadsbehov, eller när flera i hushållet använder rullstol. För dessa målgrupper är framförallt 

hygienrummet det kritiska utrymmet men även en rymligare utformning av entré, kök och passager 

förbättrar användbarheten. Därför är det viktigt att inte bara följa lagkraven som standard, utan att 

tänka strategiskt för ett åstadkomma ett varierat bostadsbestånd där vissa lägenheter har en utökad 

nivå av tillgänglighet.  

Tillgänglighet är också viktigt att beakta i detaljplanskedet, då detaljplanen sätter ramarna för vilken 

utformning bebyggelsen inom olika områden ska få. Detaljplaner kan t. ex. av estetiska skäl ha krav 

på låga bostadshus med få våningar, men detta kan få konsekvenser för tillgängligheten då 

bostadshus som understiger tre våningar inte behöver ha hiss. Det är också betydligt billigare att 

installera hiss i ett bostadshus som har flera våningar. 

Äldre bostäder 

En stor del av dagens bostadsbestånd utgörs av äldre bostäder, som byggdes innan hårdare 

tillgänglighetskrav för nybyggnationer infördes i lagen. Dessa bostäder tenderar att ha små badrum, 

höga trösklar, smala dörrar, trappsteg vid entréer och andra hinder mot tillgängligheten. Bostäder 

omfattas inte av krav om att ta bort enkelt avhjälpta hinder eftersom de inte utgör publika lokaler. 

Vid ombyggnationer finns dock krav på rimliga anpassningar för tillgängligheten. Resultatet är att det 

i Sverige finns ett blandat bostadsbestånd med olika nivåer av tillgänglighet. I Marks kommun vet vi 
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inte exakt hur det ser ut eftersom bostadsbeståndet inte har inventerats ur tillgänglighetsperspektiv -

förutom vilken plan de ligger på och huruvida hiss finns.  

Det finns många fördelar med att göra en inventering av tillgängligheten i bostadsbeståndet. Bland 

annat kan resultaten användas för en bättre förmedling av bostäder, men även för en bättre 

samhällsplanering då kommunen får en översikt över behovet och utbudet av tillgängliga bostäder på 

olika geografiska platser. Att inventera bostadsbeståndet är ett omfattande och resurskrävande 

arbete. Enkätresultat visar att nästan 70% av kommuner inte har genomfört en inventering av den 

fysiska tillgängligheten i flerbostadshus under de senaste fyra åren (17).  För att ta ett helhetsgrepp 

på samhällsplaneringen bör många olika funktioner vara involverade i detta arbete, såsom 

äldreomsorg, bostadsanpassning, översiktsplan, befolkningsstatistik m.m.  

Om en boende behöver individuella anpassningar i bostaden eller i bostadskomplement till följd av 

en funktionsnedsättning kan bostadsanpassningsbidrag sökas. Bostadsanpassningsbidrag får inte 

användas till åtgärder som det fanns krav på vid byggnationen av bostaden. Lägenheter med 

bostadsanpassning återställs i vanliga fall när en ny hyresgäst flyttar in. Vid större anpassningar bör 

dock övervägas att ha kvar de tillgänglighetshöjande åtgärderna och förmedla lägenheten till 

personer med funktionsnedsättning. 

Äldreboenden 

Tillgänglighet på äldreboenden är en förutsättning för att de boende ska kunna leva ett så 

självständigt liv som möjligt och för att t .ex. äldre släktingar eller vänner med olika grader av 

funktionsförmåga ska kunna komma på besök. Tillgängligheten i gemensamma utrymmen på 

äldreboenden inventerades år 2018 genom stickprov på fyra boenden i Marks kommun. 

Inventeringen visade att det fanns flera brister i tillgängligheten såsom avsaknad av eller bristande 

kunskaper hos personal om hörslingor, kontrastmarkering av trappor, trösklar, tunga dörrar, m.fl.  

Samtliga boenden hade brister vid handikapparkeringen i form av bristfällig skyltning, lutande ytor 

eller att handikapparkering saknades helt. Ett flertal av hindren är relativt enkla att åtgärda genom 

ökade kunskaper hos personal och tydligare rutiner. Åtgärder planeras med utbildning för MBAB:s 

vaktmästare om tillgänglighet och nya rutiner för att se över och anmäla tillgänglighetsbrister inom 

äldreomsorgen.  

 

2.6 SKOLOR 

Skolor räknas som arbetslokaler. Det innebär att retroaktiva regler om enkelt avhjälpta hinder inte 

gäller, utan individuella anpassningar görs när behovet uppstår hos en elev i enlighet med Skollagen 

(18). Det kan handla om anpassningar i den fysiska miljön, hjälpmedel och stöd. Det finns behov av 

att stärka arbetet på detta område då godkända betyg är en viktig bestämningsfaktor för en god 

hälsa och goda levnadsvillkor livet ut. Därför bör stöd till elever med funktionsnedsättning ingå som 

viktig del i en strategi kring kraftsamling för fullföljda studier i kommunen. I detta arbete kan bland 

annat hjälp tas av Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), som har tagit fram ett bra material 

för att kartlägga lärmiljön ur tillgänglighetssynpunkt och ta fram handlingsplaner (19).   
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Skolgårdar 

Skolgårdar är viktiga pedagogiska miljöer och ger möjlighet till avkoppling, socialt samspel och fysisk 

aktivitet. En lämpligt utformad skolgård förbättrar elevers förutsättningar att inhämta kunskaper och 

bör ha en hög grad av tillgänglighet. År 2018 utfördes stickprov av tillgängligheten på fem av 

kommunens förskolor och grundskolor. Resultaten visar att samtliga skolgårdar har brister, t. ex. i 

form av dålig orienterbarhet, bristfällig utformning av trappor och ramper, hindrande kanter m. fl. 

Nästan samtliga saknade tillgängliga underlag under lekredskapen och hade mycket begränsad 

tillgång till lekredskap som barn med funktionsnedsättning kan använda. I Marks kommun är det 

teknik- och serviceförvaltningen som har ansvar för upprustning av kommunens skolgårdar, men 

medel behöver tillskjutas för att tillgänglighetsanpassningar ska kunna göras. Idag saknar hälften av 

kommunerna i Sverige beslut på eller en plan för att tillgänglighetsanpassa skolgårdar trots att 

tillgängliga skolgårdar är en viktig förutsättning för att skapa en god utbildning för alla (17).  

 

2.7 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION  

Tillgänglig kommunikation 

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt till tillgång 

till information. Det innebär att information behöver utformas på ett sätt som passar personer med 

olika funktionsförmågor. Marks kommun arbetar med tillgänglig information på olika sätt. Bland 

annat har Talande Webb införts på kommunens hemsida, ett hjälpmedel som läser upp text, 

förstorar, ändrar kontraster, och hjälper användaren att hålla koncentrationen. Hjälpmedlet 

underlättar för personer med läs- och skrivsvårigheter, de som p.g.a. funktionsnedsättning inte trivs 

med att läsa på skärm, äldre, personer med kognitiva svårigheter, men även personer med annat 

modersmål än svenska. Kommunen erbjuder också sina annonser i Markbladet i PDF-format på sin 

hemsida för att tillgängliggöra dessa för synskadade och andra som av olika anledningar inte läser 

text på papper. 

Lättläst text är en annan viktig del i att utforma information som fungerar för alla. Språklagen säger 

att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt (20). Förvaltningslagen ställer 

också krav på att vid handläggning av ärenden där någon enskild är part ska kommunen uttrycka sig 

lättbegripligt och även på andra sätt underlätta för den enskilde att ha med den att göra (21). Att 

offentlig verksamhet ska uttrycka sig på ett enkelt och begripligt sätt (”klarspråk”) är ett exempel på 

universell utformning som gynnar alla. Vissa grupper, till exempel med intellektuell eller kognitiv 

funktionsnedsättning, kan även behöva specialutformad text (”lättläst”). Kommunen behöver ta fram 

en samlad strategi kring klarspråk samt vilka typer av information som ska finnas på lättläst. Under 

2018 genomfördes en utbildning i lättläst för kommunikatörer och pedagoger inom 

socialförvaltningen för att ge dem verktyg för att börja arbeta med frågan. 

När det gäller webbtillgänglighet har kommunen potential att förbättra arbetet genom ökad 

kompetensutveckling för de som publicerar på eller utvecklar webben. Bland annat krävs ökade 

kunskaper om nya krav som ställs i Webbtillgänglighetsdirektivet, som trädde i kraft den 23 

september 2018. De nya kraven spelar också en stor roll i offentliga upphandlingar av IT-system och 

gäller för webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar. I kraven ingår dessutom att 
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kommunen ska deklarera sin tillgänglighetsstatus, erbjuda möjlighet till återkoppling från användare, 

samt lämna information om alternativa format och hur eventuella klagomål hanteras. 

 

Digital delaktighet 

I dagens samhälle blir allt fler samhällstjänster digitala vilket ökar behovet av digital kompetens för 

att kunna leva självständigt och vara delaktig i samhället. Personer med funktionsnedsättning 

använder internet i lägre grad än personer utan funktionsnedsättning (22). Även äldre använder 

internet i lägre utsträckning; idag lever drygt 400 000 personer i Sverige över 65 år i digitalt 

utanförskap. Äldre personer som dessutom har en kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis 

demens, riskerar att hamna i utanförskap i ännu högre grad (23). 

Marks kommun skulle kunna arbeta med att öka med digitala delaktigheten på olika sätt. Under 

2011-2014 anordnade Kinna bibliotek datakurser som finansierades med hjälp av projektmedel från 

Internetstiftelsen. Det är önskvärt att få en fortsättning på detta projekt då bibliotekets personal 

upplever en stor efterfrågan från äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Andra 

sätt att arbeta kan vara genom teknikcoacher eller samarbete med studieförbund. 

 

 

2.8 ICKE-DISKRIMINERING 

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning samt i form av bristande tillgänglighet är förbjuden 

enligt diskrimineringslagen (24). Kommunen har enligt förvaltningslagen dessutom en 

serviceskyldighet, där hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till den 

enskildes behov av hjälp (25). Detta ställer krav på rätt bemötande när kommunens personal möter 

personer med olika funktionsnedsättningar. Kommunen är också skyldig att vid behov anlita tolk om 

den har att göra med en person som är allvarligt hörsel- eller talskadad (26).  

Diskriminering har en nära koppling till mänskliga rättigheter, som har sin utgångspunkt i allas lika 

värde och likabehandling. Att öka medvetenhet om funktionsnedsättningar och mänskliga rättigheter 

i syfte att motverka diskriminering är en viktig del av det strategiska tillgänglighetsarbetet. Inom 

ramen för detta arbete har bland annat en Bemötandeguide tagits fram som ger information om 

olika funktionsnedsättningar, samt tema- och utbildningsdagar anordnats kring tillgänglighet och 

mänskliga rättigheter. Det är viktigt att samtliga utbildningar som berör funktionsnedsättningar i 

Marks kommun belyser kopplingen till mänskliga rättigheter. 

Förutom ökad kunskap krävs ett medvetet strukturellt arbete med mänskliga rättigheter och icke-

diskriminering. Bland annat bör kommunen ha rutiner som säkerställer att 

funktionshinderperspektivet beaktas inför alla beslut. Idag finns en mall för kommunens 

tjänsteskrivelser där handläggaren bland annat ska redogöra för hur ”mångfaldsperspektivet” har 

beaktats i ärendets beredning. I ett sådant perspektiv skulle gruppen personer med 

funktionsnedsättning kunna ingå, men tyvärr saknas anvisningar om vad som avses med 

mångfaldsbegreppet, vilket gör det mycket svårt för handläggaren att veta vilka grupper hen 
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förväntas redogöra för och på vilken nivå. Dessa och andra brister i hur kommunen arbetar med 

mänskliga rättigheter behöver åtgärdas och en tydlig struktur för arbetet tas fram.  

Kommunen har också ett ansvar att förebygga diskriminering av sina anställda. Mer om detta går att 

läsa under avsnitt 2.10 – kommunen som arbetsgivare. 

 

2.9 DELAKTIGHET OCH SAMRÅD 

Kommunala funktionshinderrådet 

Kommunen har en aktiv funktionshinderrörelse med 8 föreningar där Funktionsrätt är 

paraplyorganisation. Marks kommun samråder med funktionshinderföreningarna genom kommunala 

funktionshinderrådet (KFR). Kommunen ska hämta in synpunkter från rådet om frågor som kan 

tänkas beröra personer med funktionsnedsättning. Rådet kan också själv initiera och driva frågor. 

Sedan årsskiftet 2019 är rådet placerat under kommunstyrelsen. 

Samrådet med KFR har utvecklingspotential på ett flertal områden. Till att börja med saknar 

kommunens olika nämnder tydliga rutiner för när och hur samråd ska ske med hänsyn till 

kommunens rådgivande organ. Det har lett till att ärenden ibland kommer till funktionshinderrådet i 

ett för sent skede, eller inte alls. En annan utmaning är att föreningarnas representanter i en enkät 

från år 2018 uttrycker att de har dåligt förtroende för kommunens tjänstemän och politiker. Dåligt 

förtroende kan ha ett samband med bemötande från tjänstemän och politiker men kan även bero på 

missnöjdhet kring möjligheten att påverka samt upplevda brister i kommunens verksamhet.  

Funktionshinderföreningarna i Mark står även inför egna utmaningar som är typiska för 

funktionshinderrörelsen i hela Sverige, nämligen att majoriteten av ledamöterna har en hög ålder 

och är vita svenskfödda (27). Då KFR består av representanter från funktionshinderföreningar speglar 

rådets nuvarande sammanställning inte mångfalden bland personer med funktionsnedsättning. Det 

innebär att föreningarna behöver nå ut bredare i rekryteringen av nya medlemmar, men också att 

kommunen kan behöva utforska ytterligare former för samråd/samarbete.  

Idag är tillgänglighetssamordnaren sekreterare i funktionshinderrådet. En nackdel med detta är att 

de administrativa uppgifterna kring sekreterarskapet begränsar tiden som samordnaren kan lägga på 

strategiskt tillgänglighetsarbete och sakkunnigt stöd. Det är inom de sistnämnda områdena som 

kommunen har störst utvecklingsbehov och där samordnarens kunskaper kommer till störst nytta.  

Samråd inom LSS och socialpsykiatri 

Mottagare för insatser inom LSS och socialpsykiatri bör ha möjlighet att påverka t. ex. sina boenden 

och sin dagliga verksamhet. Extra vikt bör läggas vid tillgänglighet och stöd när synpunkter hämtas in 

då vissa personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att tolka traditionellt utformade enkäter, 

eller våga säga vad de tycker framför personal.  

I Marks kommun ska brukarundersökningar genomföras minst vartannat år och nationella redskap 

användas i så stor utsträckning som möjligt. Socialförvaltningen har spelat en aktiv roll i att testa och 

utveckla SKL:s nationella metod för brukarundersökningar. Ett resultat av genomförda 

brukarundersökningar i Marks kommun är att lokala och centrala brukarråd har inrättats och att ett 
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kontinuerligt utvecklingsarbete pågår kring frågor som delaktighet och inflytande. Under våren 2019 

bjöds personal på socialförvaltningen in till en konferens på SKL för att dela med sig av erfarenheter 

kring hur Marks kommun har arbetat med metoden.  

Förutom samråd med brukare har socialförvaltningen tidigare haft regelbundna samverkansmöten 

om LSS-frågor med företrädare för FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och 

vuxna). Dessa möten blev nedlagda under år 2018 då socialförvaltningen istället önskar bedriva 

samverkan genom brukarråden och funktionshinderrådet. Föreningarnas representanter har genom 

funktionshinderrådet uttryckt önskemål om att samverkansmötena återinrättas, då de anser att LSS-

lagen kräver en mer fördjupad samverkan än vad som är möjligt genom funktionshinderrådet och 

brukarråd. 

 

2.10 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE 

Personer med funktionsnedsättning har svårare att få tillgång till arbetsmarknaden än befolkningen i 

övrigt. Av personer med funktionsnedsättning hade 64% en sysselsättning under 2018, medan 

motsvarande andel i den övriga befolkningen var 80% (28). Förklaringen tycks ligga i en generellt 

lägre utbildningsnivå i kombination med sämre möjligheter att skaffa yrkeserfarenhet samt upplevd 

diskriminering. Samtidigt uppger 62% av personer med nedsatt arbetsförmåga att de skulle kunna 

utföra ett arbete om de hade tillgång till anpassningar och/eller stöd (3). 

Marks kommun är kommunens största arbetsgivare och har därmed stora möjligheter att bidra till 

att personer med funktionsnedsättning integreras på arbetsmarknaden. Kommunen skulle till 

exempel kunna arbeta mer aktivt med att erbjuda praktikplatser och sommarjobb för personer med 

funktionsnedsättning. Likaså kan funktionshinderperspektivet behöva stärkas vid rutiner för 

rekrytering och nyanställningar. Det handlar bland annat om bättre kunskaper hos chefer om 

funktionsnedsättningar i allmänhet och om arbetsgivarens ansvar att ordna individanpassade 

stödformer inklusive anpassningar av den fysiska arbetsplatsen. Att arbeta aktivt med att öka 

inkludering på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning ger också extra fördelar för 

kommunens verksamhet, som stärks när personalen speglar mångfalden i befolkningen. Dessutom 

bör kommunen föregå som gott exempel för andra arbetsgivare. 

Marks kommun kan också arbeta mer aktivt med att minska diskriminering i arbetslivet. Drygt var 

fjärde person med funktionsnedsättning i Sverige upplever diskriminering eller har utsatts för 

kränkande särbehandling. Värd att notera är att kvinnor med funktionsnedsättning känner sig 

diskriminerade i högre grad än män med funktionsnedsättning. Negativa attityder hos arbetsgivaren 

är den vanligaste typen av diskriminering bland personer med nedsatt arbetsförmåga (28). Av de 

medarbetare som känner sig diskriminerade i Marks kommun är det 5% som känner sig 

diskriminerade på grund av sin funktionsnedsättning (29). I diskrimineringslagen ställs idag krav på 

att arbetsgivare ska vidta såkallade aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Det innebär att 

kartlägga risker utifrån samtliga diskrimineringsgrunder -däribland funktionsnedsättning – analysera, 

åtgärda och följa upp arbetet. I Marks kommun har detta arbete inte kommit igång.  
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2.11 TILLGÄNGLIGHETSKRAV I UPPHANDLINGAR 

I syfte att säkerställa en tillgänglig utformning av varor och tjänster ska kommunen ställa krav på 

tillgänglighet i sina upphandlingar. Lagen om offentlig upphandling säger att de tekniska 

specifikationerna ska beakta samtliga användares behov när kontraktsföremålet ska användas av 

fysiska personer (30). Denna bestämmelse gäller vid upphandlingar över tröskelvärdet. Produkter, 

tjänster och miljöer ska således vara användbara för personer med olika förmågor. Det kan 

exempelvis handla om nybyggnationer, transporter, kommunikation och digitala lösningar.  

Upphandlingsenheten i Marks kommun arbetar övergripande och har ett behov av att öka sina 

baskunskaper om tillgänglighetskrav. Det är i verksamheterna detaljkunskaper inom respektive 

område finns, och där finns ett stort behov av ökade kunskaper. Bristande kunskaper riskerar att leda 

till en situation där beställaren inte kan ställa tydliga krav och inte heller kan kvalitetssäkra eller följa 

upp om kraven följs. Arbetet med att ställa krav behöver också vara genomtänkt, då kommunen 

genom sin kravställning inte får strida mot andra bestämmelser i lagen om offentlig upphandling. 

Dessutom innebär ökade krav ökade kostnader, vilket inte tas hänsyn till i många verksamheters 

budget. Utan en tydlig styrning är arbetet idag också i stor utsträckning beroende av vilket 

engagemang som finns ute i verksamheterna. Det är önskvärt med politisk tydlighet om vilka krav 

som ska prioriteras och tillskjutning av medel utifrån dessa prioriteringar. 
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3. PRIORITERINGAR FÖR FORTSATT ARBETE 

Denna rapport har beskrivit nuläget för Marks kommuns arbete med ökad delaktighet och 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Analysen visar att kommunen har behov av att 

stärka arbetet inom samtliga områden. I detta avslutande avsnitt identifieras de mest prioriterade 

verktygen och verksamhetsområdena som krävs för ett lyckat tillgänglighetsarbete i Marks kommun.  

 

1.EN TYDLIGARE STYRNING FÖR TILLGÄNGLIGHETSARBETET  

Marks kommun har i princip goda förutsättningar för ett bra tillgänglighetsarbete. Kommunen har en 

tillgänglighetssamordnare, ett aktivt funktionshinderråd och tillgång till ett verktyg för att inventera 

tillgängligheten (Tillgänglighetsdatabasen). Nuvarande placering för tillgänglighetssamordnartjänsten 

samt funktionshinderrådet under kommunstyrelsen sedan årsskiftet 2019 ger också mycket goda 

förutsättningar för ett strategiskt kommunövergripande arbete. Det kvarstår dock strukturella brister 

i hur arbetet styrs som försvårar ett gediget, långsiktigt arbete.  

I dagsläget saknas både mål för tillgänglighetsarbetet, styrdokument, samt ett tydligt 

kommungemensamt ställningstagande i funktionshinderfrågor. Avsaknaden av en tydlig styrning och 

riktning har lett till att arbetet ofta bedrivits i projektform och har varit beroende av engagemang hos 

enskilda medarbetare, vilket gör arbetet mycket sårbart och ej resurseffektivt. Sveriges Kommuner 

och Landsting identifierar planer, styrdokument och mål som tydliga framgångsfaktorer för ett lyckat 

tillgänglighetsarbete, då dessa säkerställer en långsiktig förankring i ordinarie verksamhet (31). För 

att få genomslag för arbetet behöver Marks kommun utveckla ett styrsystem för tillgänglighetsfrågor 

som tydliggör alla verksamheters ansvar.  

Styrningen för tillgänglighetsarbetet kan med fördel kopplas till ett bredare sammanhang. Ett sådant 

sammanhang erbjuds till exempel i arbetet med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, där vi 

kan se att ökad tillgänglighet spelar en viktig roll för att uppnå social hållbarhet (se punkt 1.3 i 

inledningen). I en nyligen framtagen analys av var Marks kommun står i arbetet med Agenda 2030 

identifieras dessutom mänskliga rättigheter som en grundförutsättning för att skapa ett socialt 

hållbart samhälle i Mark. Om arbetet med mänskliga rättigheter stärks i Marks kommun kan detta 

förväntas gynna arbetet med tillgänglighet i hög grad.  

2. MER RESURSER BEHÖVER AVSÄTTAS 

Parallellt med behovet av att ta fram ett tydligare styrsystem behöver mer resurser avsättas för 

arbetet. I analysen framgår genomgående att nuvarande ekonomiska ramar inte tillåter ett 

tillfredsställande tillgänglighetsarbete i publika lokaler och allmänna platser, skolgårdar, vallokaler, 

m.m. När budget avsätts för skötsel av reservat eller andra anläggningar bör exempelvis utrymme 

finnas för tillgänglighetshöjande åtgärder som en naturlig del i budgeten. Likaså krävs ökade resurser 

för att kunna ställa tillgänglighetskrav i upphandlingar och för att byggkontoret ska kunna utöva sitt 

tillsynsansvar av enkelt avhjälpta hinder. 

Ökade resurser ger verkstad för tillgänglighetsarbetet, men är även ett kraftfullt verktyg för att 

tydliggöra kommunens ställningstagande i funktionshinderfrågor. Genom att ta fram genomtänkta, 

långsiktiga planer kopplat till en avsatt budget kan kommunen visa att vi har ett medvetet 

funktionshinderperspektiv i verksamheten och att vi värnar om de mänskliga rättigheterna. Det 
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behöver inte handla om att utöka medel för tillgänglighetsinsatser inom samtliga 

verksamhetsområden, utan snarare om att göra medvetna val så att kommunen kan redogöra för 

vilka områden som prioriteras och varför andra områden för tillfället prioriteras bort. Detta ökar i sin 

tur förtroendet som invånarna känner för kommunen. 

3. PRIORITERADE VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Analysen visar att personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor inom samtliga 

samhällsområden och att kommunen också har ett behov av att stärka sitt arbete på samtliga 

verksamhetsområden. Här nedan nämns ändå några förslag på områden som bör prioriteras inom 

tillgänglighetsarbetet utifrån kommunens rådighet, nuvarande arbete och vikten av åtgärden. 

▪ Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser 

Fysisk tillgänglighet är en viktig förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska 

kunna vara delaktiga i samhället. Lagen ställer krav på att enkla hinder för tillgängligheten 

ska tas bort i publika lokaler och på allmänna platser. Kommunen har inventerat 

tillgängligheten på vissa anläggningar men har mycket arbete kvar när det gäller att ta bort 

de hinder som inventeringarna identifierat. En årlig budget bör avsättas för arbetet med att 

ta bort enkelt avhjälpta hinder. Likaså bör resurser i form av personal avsättas för att kunna 

inventera fler anläggningar i Tillgänglighetsdatabasen. 

 

▪ Full tillgänglighetsanpassning av minst en badplats  

Trots tillgången till flera sjöar och vattendrag i Marks kommun saknas det idag badplatser 

som personer med funktionsnedsättning kan använda. Ur både ett jämlikhets- och 

hälsoperspektiv är det angeläget att kommunen investerar i en full tillgänglighetsanpassning 

vid minst en badplats. Mos strand bedöms vara den lämpligaste badplatsen för en 

tillgänglighetsanpassning.  

 

▪ Stärka arbetet mot diskriminering 

Som offentlig aktör har kommunen ett stort ansvar för att arbeta mot diskriminering av 

personer med funktionsnedsättning. Diskriminering har en nära koppling till mänskliga 

rättigheter och principen om allas lika värde. Marks kommun har ett behov av att stärka sitt 

strukturella arbete med de mänskliga rättigheterna och att öka anställdas kunskaper om 

funktionshinderperspektivet. Arbetet med icke-diskriminering omfattar även kommunens 

ansvar som arbetsgivare, där kommunen behöver stärka sitt arbete med aktiva åtgärder mot 

diskriminering av personer med funktionsnedsättning, som det ställs krav på i 

diskrimineringslagen. 

 

▪ En strategi för tillgänglig kommunikation 

Kommunens information ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. I Marks 

kommun har vissa tillgänglighetshöjande åtgärder genomförts, men det finns ett behov av 

att ta ett helhetsgrepp om hur kommunen ska arbeta med tillgänglig information och 

kommunikation i samtliga verksamheter. Viktiga delar i detta arbete är webbtillgänglighet 

och lättläst information.  
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