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”Vi vill att alla personer, 
också de med funktionsnedsättning, 
ska ha ett boende,  
sysselsättning,  
en bra fritid, 
och rätt att vara med i samhället som alla andra.
Alla personer ska ha rätt till ett bra liv.” 

Det här är Gävle kommuns mål
för ett tillgängligt samhälle.



Inledning

Det här är ett program
för hur Gävle kommun ska arbeta med tillgänglighet
fram till år 2016. 
Det här programmet är i stället för
det som tidigare hette Handikappolitiska programmet. 

Tillgänglighetsprogrammet berättar 
hur nämnder, förvaltningar och bolag 
i Gävle kommun
ska arbeta med frågor om tillgänglighet. 
De här frågorna handlar om 
vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har.
Programmet är viktigt för alla i kommunen. 

När vi har skrivit programmet 
har vi rättat oss efter 
svenska och utländska regler och bestämmelser. 
Vi har också rättat oss efter 
vilka behov av stöd och hjälp personer i kommunen har 
och vilka möjlighet Gävle kommun har 
att arbeta med de här frågorna. 

Kommunens förvaltningar och bolag 
har skrivit tillgänglighetsprogrammet 
tillsammans med funktionshindersföreningar i Gävle.



Förklaring av ord

Funktionsnedsättning
Nedsättning av en persons fysiska,  
psykiska eller intellektuella förmåga. 
Funktionsnedsättningen kan vara från födseln 
eller efter en skada. 
Funktionsnedsättningen kan vara för hela livet 
eller för en viss tid. 

Funktionshinder
Hinder i samhället 
som blir en begränsning för en person 
med funktionsnedsättning. 

Tillgänglighet
Personer med funktionsnedsättning 
ska kunna använda lokaler, byggnader och information. 
När vi arbetar med tillgänglighet 
kan det vara att skriva information 
på lättläst svenska eller på punktskrift. 
Tillgänglighet kan också vara att anpassa badplatser 
så att personer som är rullstolsburna
kan komma ner till vattnet.



Tillgänglighet är bra för alla medborgare

Ungefär 10 procent av alla som bor i Sverige 
har någon funktionsnedsättning. 
Det betyder att ungefär 1 miljon människor i Sverige 
och 10 tusen personer i Gävle 
har någon funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättning kan vara nedsättning av rörelseförmåga,  
syn eller hörsel, en utvecklingsstörning,  
autism eller psykisk funktionsnedsättning. 

Myndigheten Handisam säger 
att när vi gör samhället mer tillgängligt  
för personer med funktionsnedsättning 
hjälper det alla i samhället. 
Att anpassa samhället  
är nödvändigt för 10 procent av befolkningen,  
det underlättar för 40 procent 
och är bekvämt för 100 procent, alltså för hela befolkningen. 

I Gävle kommun ska vi arbeta med tillgänglighet 
så att samhället fungerar bättre för alla. 
När vi arbetar med  
att göra Gävle tillgängligt för alla 
mår många personer bättre. 
Då behöver färre personer hjälp och stöd 
från kommunen, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan. 

Ibland behöver vi också arbeta med tillgänglighet
för att anpassningen ska fungera för en särskild person.



Hållbar utveckling i Gävle kommun

Arbetet med tillgänglighet  
är en del av arbetet med hållbar utveckling.  
Vi arbetar med hållbar utveckling på tre områden:  
ekologisk hållbarhet, 
social hållbarhet  
och ekonomisk hållbarhet. 

Vårt arbete med tillgänglighet 
handlar om social hållbarhet. 
Med social hållbarhet menar vi 
att alla ska ha samma möjlighet att vara med i samhället. 
Därför ska vi ordna service och mötesplatser 
som är tillgängliga för alla. 
De som bor i Gävle ska känna sig trygga 
och alla ska bli behandlade lika.



Så här arbetar vi med  
tillgänglighet i Gävle kommun

På kommunledningskontoret 
arbetar en tillgänglighetssamordnare.

Vi har ett kommunalt tillgänglighetsråd. 
I rådet finns personer från funktionshindersföreningar i Gävle  
och personer från nämner och förvaltningar  
i Gävle kommun. 
Rådet har möten fyra gånger varje år. 

Tillgänglighetsgruppen är  
tillgänglighetssamordnaren  
och personer från funktionshindersföreningar i Gävle.
Tillsammans arbetar de med  
att kontrollera tillgängligheten 
när kommunen bestämmer att bygga nytt eller bygga om  
i offentliga lokaler eller utomhusmiljöer. 

Nätverket för tillgänglighetsansvariga 
är personer från alla förvaltningar i kommunen  
och från de kommunala bolagen Gävle Energi, 
Gavlegårdarna och Gavlefastigheter. 
Tillsammans har de ansvar för 
att deras verksamhet blir tillgänglig för alla.



Därför har vi ett  
tillgänglighetsprogram

Tidigare hade Gävle kommun  
ett program som hette Handikappolitiska programmet. 
Lagar och regler har blivit annorlunda 
och vi har undersökt hur Gävle fungerar i dag. 
Sedan har vi skrivit ett nytt program. 
Det heter tillgänglighetsprogrammet. 

Lagar och regler som vi följer

Vi ska respektera alla människors värde 
och att alla har rätt att bestämma över sig själva. 
Ingen person får bli diskriminerad. 
Att diskriminera är att behandla vissa människor 
annorlunda och sämre.
Alla har rätt att vara med i samhället, 
också personer med funktionsnedsättning. 
Vi ska respektera och acceptera  
att alla personer är olika. 
Alla personer ska ha samma möjligheter i samhället. 
Samhället ska vara tillgängligt för alla.
Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter.
Vi ska hjälpa barn med funktionsnedsättning 
att utvecklas efter sina förmågor.



Internationella lagar och regler
1993 sa FN ja till regler om  
delaktighet och jämställdhet 
för personer med funktionsnedsättning. 

Sverige har också sagt ja till 
FN:s konvention om mänskliga rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. 
Det betyder att svenska staten har ansvar för 
att landets regioner, landsting och kommuner 
följer reglerna. 

Svenska lagar och regler
Sverige har en nationell handlingsplan för handikappolitiken. 
Riksdagen sa ja till planen år 2000.
År 2011 tog regeringen fram en ny plan 
för den svenska funktionshinderspolitiken. 

Andra lagar som handlar om tillgänglighet är 
Plan- och bygglagen,  
Språklagen,  
Skollagen,  
Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,  
och Socialtjänstlagen, SoL.

Handisam är den svenska myndigheten 
som hjälper kommunerna, staten,  
regioner och landsting 
att arbeta med frågor om  
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 



Gävle kommun
I Gävle har vi en vision,  
en plan för hur vi vill att framtiden ska vara. 
Planen heter Vision 2025.
I Vision 2025 har vi skrivit 
att vi ska ha aktiviteter och mötesplatser för alla 
och många kulturaktiviteter 
där alla kan vara med. 

Vi vet att alla människor är olika, 
och att vi alla har samma värde. 

Alla personer som bor i Gävle 
ska kunna få en utbildning 
och ha möjlighet att lära sig nya saker. 

Alla ska känna sig trygga i Gävle. 
Vi tar ansvar för varandra 
så att alla kan leva ett bra liv,  
hela livet. 

Det ska vara enkelt att resa 
till och från Gävle. 
Det ska också vara enkelt att resa 
i Gävle kommun. 

När vi har skrivit Vision 2025 
har vi använt de planer och program 
som finns i kommunen. 
Vi har till exempel använt 
Handlingsplan för våld mot kvinnor och män,  
Folkhälsoprogram 2010  
och Plan för lika behandling i rekryteringsprocesser. 



Detta behöver Gävle  
och människor i Gävle i dag 

Gävle kommun har undersökt 
hur kommunen har gjort  
det som stod i det Handikappolitiska programmet 
från år 2002 till år 2010.
I programmet fanns 22 viktiga saker att göra 
som Gävle kommun skulle arbeta med. 
Gävle kommun har gjort 9 av de 22 sakerna.  
Kommunen fortsätter att arbeta med  
de andra 13. 

Här är några exempel på vad Gävle kommun har gjort: 
Kommunen har byggt ramper, hissar 
och kontrastmarkeringar 
så att personer med funktionsnedsättning 
enklare ska ta sig in i och ut ur byggnader. 

Kommunen har gjort en lista på 
sådant som är enkelt att fixa 
och som gör verksamheter, affärer 
och offentliga platser mer tillgängliga. 
Listan finns på kommunens webbplats 
www.gavle.se/tillganglighetsguiden 

Gävle kommuns webbplats har nu en funktion 
som gör att besökare kan lyssna på informationen 
som finns på webbplatsen.

Kommunen har byggt flera särskilda boenden 
för personer med funktionsnedsättning. 
Vi har tillgänglighetsanpassat flera boenden 
så att de bättre passar för personer med funktionsnedsättning. 



Tjänstemän och politiker i kommunen har utbildat sig
så att de bättre kan möta och prata med  
människorna i kommunen. 

Kommunen har tagit fram en handbok,  
bemötandeguiden. 
Där finns information om olika funktionsnedsättningar 
och hur personalen bättre ska möta och prata med 
personer med funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättning 
har det bättre i Gävle kommun nu än tidigare. 
Men det finns fortfarande mycket  
som kommunen kan göra 
så att personer med funktionsnedsättning  
kan vara med i samhället som alla andra. 

Hittills har Gävle kommun 
mest arbetat med fysisk tillgänglighet, 
det vill säga att anpassa miljön 
så att personer med funktionsnedsättning 
bättre kan vara med i samhället. 
Det finns många lagar och regler 
som handlar om hur den fysiska tillgängligheten måste vara. 

I Gävle kommun behöver vi arbeta mer med 
hur vi möter och pratar med kommunens medborgare. 
Vi behöver också arbeta mer med information,  
kultur, fritid och trygghet  
för personer med funktionsnedsättning. 
De frågor vi har arbetat minst med 
är de frågor som inte har lagar 
som tvingar oss göra förändringar. 



Dialogmöten
När kommunen har haft möten 
med lokala handikappföreningar 
har de pratat om vad kommunen först ska göra  
i sitt arbete med bättre tillgänglighet. 

Kommunen behöver arbeta mer med 
hur de möter och pratar med sina medborgare,  
med information 
och med utbildning. 

Särskilt behöver kommunen arbeta med  
att ungdomar ska få utbildning och arbete.  

De personer som arbetar i kommunen 
behöver lära sig mer om 
olika funktionsnedsättningar 
så att de bättre kan möta och prata med  
personer med funktionsnedsättning.

Kommunen behöver bli bättre på 
att ge information som är tillgänglig för alla. 



Så här arbetar vi i Gävle  
jämfört med andra kommuner i Sverige
Myndigheten Handisam jämför 
hur Sveriges kommuner arbetar med tillgänglighet. 

Handisam har gjort en lista med 22 viktiga frågor 
som kommunerna ska arbeta med. 
I Gävle kommun har vi arbetat tillräckligt bra  
med 19 av 22 frågor. 
Men vi har inte arbetat tillräckligt bra
med tre frågor. 
De tre frågorna som vi måste arbeta mer med är:

1. Gävle kommun ska ha regler för 
hur vi kommunicerar med medborgarna 
så att alla får och förstår  
den information som de har rätt till. 

2. Gävle kommun ska ha regler för 
hur vi arbetar med tillgänglighet 
när vi utvecklar och förändrar kommunens webbplats. 

3. Kommunen ska ordna att den utbildning  
som kommunen ger till personalen 
är tillgänglig för alla som ska gå på utbildningen. 

Siffror som beskriver hur det är i Gävle
I Gävle finns det ungefär 10 tusen personer 
som har funktionsnedsättning. 

Av de 10 tusen personerna  
bor 950 på äldreboende i kommunen. 



1 400 personer får hemtjänst av kommunen. 
Personer som behöver  
boende för personer med funktionsnedsättning 
ska inte behöva vänta mer än tre månader 
på en bostad. 

I april år 2011 hade 12 personer  
som fått rätt till en gruppbostad/serviceboende enligt LSS  
väntat mer än tre månader efter att de fått ett beslut. 
LSS är en förkortning av  
Lagen om stöd och service för vissa funionshindrade.

6 personer med psykisk funktionsnedsättning  
som fått rätt till gruppboende/serviceboende  
hade väntat mer än tre månader efter att de fått ett beslut. 

Fem personer har fått boende i en annan kommun än Gävle,  
eftersom kommunen inte har haft ett boende 
som har varit anpassat för de personerna. 

I Gävle kommun har 650 personer stöd och service enligt LSS.  
250 unga personer med funktionsnedsättning 
har hemtjänst och särskilt boende enligt SoL, Socialtjänstlagen. 

320 personer har daglig verksamhet enligt LSS.  
Varje år de senaste 10 åren 
har 20 personer fler fått daglig verksamhet. 
Antalet personer som får daglig verksamhet i Gävle 
blir fler ungefär lika fort som i resten av Sverige. 

I januari år 2011  
hade 3 500 personer rätt att åka färdtjänst.  
660 av de personerna hade också rätt till en ledsagare  
när de åkte med kollektivtrafiken. 



Nästan 4 tusen personer i kommunen 
fick sjukersättning eller aktivitetsersättning från staten  
i mars år 2011. 
Mer än hälften av de personerna  
hade sjukersättning på heltid. 
Lite fler kvinnor än män 
hade sjukersättning på heltid. 

733 personer fick särskilda sysselsättningsinsatser  
i april 2011. 
Flest personer fick lönebidragsanställning  
och trygghetsanställning. 
Några personer fick utvecklingsanställning. 

Gävle har fler elever per lärare i särskolan  
än vad resten av Sverige har. 

Gävle har nio lekplatser 
som helt eller delvis  
är anpassade med bättre tillgänglighet.
Lekplatserna finns i åtta olika stadsdelar:  
Valbo, Hille, Sörby, Söder/Hemsta,  
Nynäs/Norr, Sätra, Forsbacka och Hamrånge. 



Detta behöver Gävle kommun göra  
för att kommunen ska bli mer tillgänglig
Det som kommunen har arbetat minst med 
i sitt arbete med tillgänglighet 
är hur kommunen ska möta och prata med medborgarna, 
hur kommunen ska ordna information,  
och hur kommunen ska arbeta med utbildning och arbete. 
Därför måste kommunen arbeta mer med det.
 
Kommunen måste också arbeta mer med 
att göra vardagen enklare för 
personer med funktionsnedsättningar. 

I nästa kapitel kan du läsa om 
hur kommunen kommer att arbeta i framtiden 
med de här frågorna.



Så här ska vi arbeta  
med tillgänglighet i Gävle

I Gävle kommun har vi bestämt oss för 7 frågor 
som vi behöver arbeta mer med 
för att bli en tillgänglig kommun.

Detta är viktigt i Gävle
•	 Information
•	 Att möta människor på ett bra sätt 

och tänka på funktionsnedsättning och anpassning
•	 Fysisk tillgänglighet och trafik
•	 Utbildning
•	 Sysselsättning
•	 Bostad och stöd
•	 Fritid och kultur

Vi arbetar för att Gävle kommun ska vara tillgänglig  
för alla som bor där 
och för alla som jobbar i kommunen. 
Vi arbetar också med att ha ett hållbart samhälle. 

När vi arbetar med tillgänglighet 
följer vi FN:s konvention för mänskliga rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. 



Så här vill Gävle kommun arbeta  
för ett tillgängligt samhälle
Vi vill att alla personer,  
också de med funktionsnedsättning, 
•	 ska ha ett boende, 
•	 sysselsättning, 
•	 en bra fritid,
•	 och rätt att vara med i samhället som alla andra.

Alla personer ska ha rätt till
ett bra liv.

Information
Vårt mål är att informationen från Gävle kommun
ska vara lättläst och tillgänglig för alla. 

Därför behöver vi regler och rutiner
för hur vi ska ta fram skriftlig information
som är tillgänglig för alla.
Hemsidor, blanketter, webb,
broschyrer, skyltar
och information från till exempel kommunstyrelsens möten
ska vara lättläst och tillgänglig för alla.
Kommunstyrelsen har ansvar för det. 

Informationen på kommunens hemsidor 
ska vara enkel att förstå
och vi ska skriva i korta meningar och stycken. 
Information från kommunens nämnder och bolag 
ska också finnas
med teckentolkning och lyssnarlänk. 
Alla nämnder och bolag har ansvar för det.
  



Kommunens informationsmaterial 
ska finnas på lättläst svenska,  
i punktskrift 
eller i inläst version i till exempel DAISY-format. 
Kommunstyrelsen har mest ansvar för det. 
Nämnder och bolag ska också vara med och ta ansvar. 

Kommunen ska använda teckentolkar från Tolkcentralen 
när det är nödvändigt. 
Alla nämnder och bolag har ansvar för det. 

Fler av kommunens blanketter och broschyrer 
ska finnas på lättläst svenska.
Alla nämnder och bolag ansvarar för det.

De personer som skriver och publicerar texter 
på hemsidan www.gavle.se 
ska få utbildning i att skriva på lättläst svenska. 
Kommunstyrelsen har ansvar för det.

Vi ska ha fler tillgängliga skyltar i kommunen. 
Skyltarna kan till exempel ha symboler och bilder,  
vara lättlästa eller taktila. 
Alla nämnder och bolag ansvarar för det.



Att möta människor på ett bra sätt 
och tänka på funktionsnedsättning och 
anpassning

Vårt mål är att alla personer med funktionsnedsättning 
ska känna att de blir mötta på ett bra sätt i Gävle. 

Alla personer som börjar arbeta i Gävle kommun 
ska få en utbildning i  
hur vi möter alla medborgare i kommunen. 
De ska också få information om  
olika funktionsnedsättningar. 
I utbildningen använder vi broschyren Bemötandeguiden. 
Kommunstyrelsen har ansvar för det.

Vi ska erbjuda utbildningen minst fyra gånger varje år. 
Utbildningen ska finnas med  
i kommunens interna kurskatalog. 
Kommunstyrelsen har ansvar för det.

Vi ska prata om hur vi möter människor med funktionsnedsättning 
på våra arbetsplatsträffar 
minst en gång varje år. 
Vi använder material från Handisam 
när vi pratar om att möta människor med funktionsnedsättning.
Alla chefer på förvaltningar och bolag har ansvar för det. 

Vi ska prata med eleverna i skolan  
om olika funktionsnedsättningar.
Vi ska börja prata om funktionsnedsättningar 
redan när barnen är små,  
så att barnen bättre kan förstå varandra
och kan förstå varför vi har olika behov. 



Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden
har ansvar för det. 

Vi ska ha tydliga regler och rutiner 
för hur vi i kommunen ska möta medborgare 
när de klagar på något 
eller vill säga vad de tycker om kommunen.
Kommunstyrelsen har ansvar för det.

Kommunen ska bli bättre på 
att samarbeta med funktionshindersföreningarna. 
Alla nämnder och bolag har ansvar för det.



Fysisk tillgänglighet och trafik

Vi vill att det ska vara enkelt  
att åka eller gå till och från verksamheter i Gävle.
Medborgare ska enkelt kunna vara med på 
och använda de verksamheter 
som kommunen ordnar. 

Vi ska känna till vilka lagar och regler  
som finns om tillgänglighet  
både inne i byggnader och utomhus. 
Alla nämnder och bolag har ansvar för det.

Vi ska fortsätta vårt arbete med 
enkelt avhjälpta hinder. 
Kommunstyrelsen har ansvar för det. 

Vi ska fortsätta att arbeta med tillgänglighetsguiden. 
Vi vill att fler företag och kommunala verksamheter 
ska finnas med i guiden. 
Vi ska också kontrollera informationen 
om de företag och verksamheter 
som redan finns med i guiden 
så att informationen är rätt. 
Kommunstyrelsen har ansvar för det. 

Vi ska undersöka om kommunen ska ha  
så kallade restränare eller annat stöd 
till personer som behöver det 
för att åka med kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden
har ansvar för det.  

Vi ska göra det enklare 



för personer med funktionsnedsättning 
att komma fram och använda 
busshållplatser och ledstråk,  
särskilt på vintern. 
Tekniska nämnden har ansvar för det. 

Varje stadsdel ska ha en lekplats 
som är tillgänglighetsanpassad. 
Tekniska nämnden har ansvar för det. 

Vi ska göra fler kommunala badplatser anpassade. 
Vi ska till exempel bygga ramper vid friluftsbad. 
Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för det. 

Kommunen ska ha en checklista  
som gör det enklare att tänka på tillgänglighet 
när vi i kommunen köper varor och tjänster. 
Kommunstyrelsen har ansvar för det. 

Vi ska undersöka om kommunen kan samarbeta  
med andra kommuner eller företag 
i frågor som handlar om tillgänglighet. 
Tekniska nämnden har ansvar för det. 



Utbildning

Vi vill att personer med funktionsnedsättning 
ska få det stöd de behöver 
så att de kan vara med på den Utbildning som Gävle kommun har  
på olika kunskapsnivåer. 

Lärare och annan personal i skolan ska få information om 
hur de kan upptäcka, hjälpa och stödja  
barn med särskilda behov eller med funktionsnedsättning. 
Studiedagar är bra tillfällen för informationen. 
Barn- och ungdomsnämnden  
och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
har ansvar för det. 

Alla elever med funktionsnedsättning 
ska få den pedagogiska hjälp de behöver.
Vi ska alltid tänka på vad varje barn behöver. 
Barn- och ungdomsnämnden  
och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
har ansvar för det.

Alla elever med funktionsnedsättning 
ska få den datautrustning, de program 
och den hjälp de behöver från kommunens IT-avdelning.
Kommunstyrelsen har ansvar för det. 

Kommunen ska ge stöd och uppmuntran 
till ungdomar med funktionsnedsättning  
så att de vill fortsätta att studera.
Kommunen ska ge samma stöd och uppmuntran 
till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Barn- och ungdomsnämnden 
och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
har ansvar för det.



Sysselsättning

Vårt mål är att alla som bor i Gävle 
ska ha en meningsfull sysselsättning. 

Personer som har daglig verksamhet enligt LSS 
ska enklare kunna arbeta i kommunens verksamheter. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
har huvudansvar för det. 
De andra nämnderna och bolagen ska vara med och ta ansvar. 

Det ska bli enklare för personer med funktionsnedsättning 
att få anställning med lönebidrag 
i kommunens verksamheter. 
Alla nämnder och bolag har ansvar för det. 

Det ska vara lika enkelt för kvinnor som för män 
att få en anställning med lönebidrag 
eller en trygghetsanställning.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
har huvudansvar för det. 
De andra nämnderna och bolagen ska vara med och ta ansvar. 

Fler personer med funktionsnedsättning,  
också personer med intellektuell funktionsnedsättning, 
ska få arbete i kommunen den här mandatperioden. 
Alla nämnder och bolag har ansvar för det. 



Bostad och stöd

Vårt mål är att personer med funktionsnedsättning 
ska ha en tillgänglig bostad 
och det stöd som de personerna behöver. 

De verksamheter som ger stöd åt 
personer med funktionsnedsättning 
ska arbeta så att bara en liten grupp personal 
ger stöd och service till en person. 
Personen ska få stöd på samma sätt 
även om olika personal ger stödet. 
Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden,  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
och Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för det. 

Varje år ska kommunen undersöka 
hur många personer som behöver 
lägenhet i gruppbostad 
eller i äldreboende. 
Omvårdnadsnämnden har ansvar för det.

När kommunen planerar för bostäder i framtiden 
ska kommen tänka på att planera 
tillräckligt med gruppbostäder  
för personer med särskilda behov.  
Kommunstyrelsen, Omvårdnadsnämnden,  
Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden  
har ansvar för det. 

Vi ska hela tiden arbeta med 
att göra de hyreslägenheter som kommunen äger
mer tillgängliga.  
AB Gavlegårdarna har ansvar för det.



När Gävle kommun bygger nytt 
eller bygger om 
ska kommunens Tillgänglighetsgrupp 
vara med och planera bygget. 

Det är extra viktigt att Tillgänglighetsgruppen 
är med och planerar 
när kommunen ska bygga torg, parker eller bostäder 
som är särskilt viktiga för  
den sociala miljön i kommunen.
AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter AB 
har ansvar för det. 



Fritid och kultur

Vårt mål är att alla mötesplatser och aktiviteter i Gävle
ska var tillgängliga för alla, 
också för personer med funktionsnedsättning. 

Vi ska göra fritidsverksamhet  
och kulturverksamhet mer tillgänglig
så att personer med funktionsnedsättning
enklare kan vara med på aktiviteterna.
Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för det. 

De verksamheter som kommunen ordnar 
eller är med och betalar för 
och som har rabatt för ålderspensionärer 
ska också ha rabatt för yngre personer
med aktivitetsersättning eller sjukersättning.
Alla nämnder och bolag har ansvar för det.  

Vi ska ta fram regler för 
hur vi bättre ska arbeta med tillgänglighet
i de verksamheter som får föreningsbidrag från kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden, Omvårdnadsnämnden 
och Socialnämnden har ansvar för det.



Så här ska vi fortsätta att 
arbeta med tillgänglighet

Det här tillgänglighetsprogrammet 
ska hjälpa alla som arbetar i Gävle kommun 
att göra kommunen mer tillgänglig. 

Det är viktigt att alla verksamheter 
och alla personer som arbetar i kommunen 
förstår att de är lika viktiga 
i arbetet med tillgänglighet. 

Vi ska alltid tänka på tillgänglighet 
när vi beslutar något i kommunen. 

Kommunens verksamheter måste samarbeta med varandra 
och med föreningar, företag och organisationer 
för att tillgängligheten ska bli bättre i Gävle. 

Kommunen ger inte särskilda pengar 
för att arbeta med tillgänglighet. 
Arbetet med tillgänglighet ska finnas med i budgeten  
för de kommunala bolagen, förvaltningarna och nämnderna.



Så här ska vi kontrollera vårt 
arbete med tillgänglighet 

Så här ska vi arbeta för att kontrollera vårt arbete med tillgänglighet 
och undersöka om det fungerade bra.

Ledningsgrupper i kommunen har ansvar för  
att skriva planer för hur de ska arbeta  
med de frågor som vi har skrivit om i den här rapporten. 
Tillgänglighetsansvariga personer  
ska kontrollera att arbetet blir gjort. 

Ledningsgrupper och tillgänglighetsansvariga 
har ansvar för att det står i kommunens årsbokslut  
vad kommunen har gjort för att öka tillgängligheten.
Tillgänglighetssamordnaren ska också veta 
vad kommunen har gjort för att öka tillgängligheten. 

Tillgänglighetssamordnaren skriver en lista på 
det som kommunen har gjort för att öka tillgängligheten. 

De tillgänglighetsansvariga får varje år träffa tillgänglighetsrådet 
för att berätta om sitt arbete med tillgänglighet. 

År 2015 ska vi kontrollera  
hur kommunens arbete med tillgänglighet
har följt det här programmet. 
År 2017 ska vi ha ett nytt program för tillgänglighet.

Det är viktigt att vi arbetar
så att vi kan göra det som vi skrivit i programmet.



Kontakta oss 
Om du har frågor 
kan du kontakta vårt medborgarkontor
på telefonnummer 026-17 81 77
eller på e-post gavle.kommun@gavle.se

Du kan också läsa på vår hemsida
www.gavle.se





Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se


