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Förord 
 

Trivector har på uppdrag av Trafikverket Region Syd gjort en utvärdering av 
tillgänglighetsläget i regionens 71 kommuner. En liknande utvärdering gjordes 
2009 av dåvarande Vägverket Region Skåne i Skånes kommuner. På så vis blir 
denna utvärdering en uppföljning av genomförda aktiviteter i kommunerna 
inom tillgänglighetsområdet. Utvärderingen utgör även underlag för att nå det 
transportpolitiska funktionsmålet Tillgänglighet där en precisering innebär att 
transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning. 

Utvärderingen har genomförts av projektledare tekn. dr. Hanna Wennberg på 
Trivector Traffic AB tillsammans med fil.mag./fil.kand. Elin Josefson och fil. 
master Frida Karlsson på Trivector Information AB. Kartillustrationerna har 
gjorts av civ.ing. Björn Peterson, Trivector Traffic AB. Kvalitetsgranskning har 
genomförts av fil.dr. Inger Linderholm på Trivector Information AB. 
Kontaktpersoner hos Trafikverket har varit Jennica Sjöstedt, Eva Holmquist och 
Ingemar Johansson. 

 

Lund, mars 2012 

Trivector Traffic AB och Trivector Information AB 

  



 

 



Tillgänglighetsläget i Regions Syds kommuner 2011 

Sammanfattning 

Syfte och metod 

Denna utvärdering syftar till att kartlägga och beskriva läget i Trafikverket 
Region Syds 71 kommuner med avseende på tillgängligheten i väg-, gatu- och 
stationsmiljöer för personer med funktionsnedsättningar. På så vis utgör 
utvärderingen en uppföljning av genomförda aktiviteter i kommunerna inom 
tillgänglighetsområdet. Utvärderingen utgör även underlag för att nå det 
transportpolitiska funktionsmålet Tillgänglighet där en precisering innebär att 
transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning. 

Utvärderingen har genomförts genom telefonintervjuer i de 71 kommunerna 
under perioden 29 april – 14 juni 2011. Tranås kommun har ej deltagit pga. att 
de i dagsläget saknar en person som arbetar med tillgänglighet. I ytterligare 12 
kommuner är svaren mer eller mindre ofullständiga pga. att den intervjuperson 
som ändå var mest lämpligast för intervjun inte var helt insatt i kommunens 
tillgänglighetsarbete. I bilaga 1 finns en översikt av de 71 kommunerna. 

Tillgänglighetsläget i kommunerna 

Det finns en stor variation i hur långt kommunerna har kommit i sitt 
tillgänglighetsarbete. Några kommuner har kommit riktigt långt, medan andra 
knappt har börjat. 40 av 71 kommuner är klara med inventeringen av enkelt 
avhjälpta hinder i väg-, gatu- och stationsmiljöer och 34 av 71 är klara eller 
nästan klara med att åtgärda brister utifrån inventeringsarbetet. Samtidigt är 
det fem kommuner som inte har inventerat överhuvudtaget (Gnosjö, Höör, 
Markaryd, Sävsjö och Vaggeryd). Det bör även noteras att ambitionsnivån 
skiftar mellan olika kommuner – vissa anser sig vara klara om man har 
inventerat/åtgärdat ett utvalt stråk eller område, medan andra menar att man 
aldrig blir helt klar eftersom det ligger i sakens natur. 

De flesta kommunerna (56 av 71) samarbetar med handikapporganisationer, t ex 
genom kommunala handikapprådet. Dock är det endast åtta kommuner som har 
en tillgänglighetsrådgivare (Eslöv, Helsingborg, Kalmar, Lund, Malmö, Sjöbo, 
Ystad och Östra Göinge). Samtidigt som många lyfter fram betydelsen av att ha 
en teknisk tillgänglighetskompetens i kommunen som en pådrivande och 
samordnande kraft, finns det indikationer på att färre kommuner anställer 
tillgänglighetsrådgivare eftersom man nu har passerat målåret 2010. 
Tillgänglighetsfrågan förväntas nu att vara naturligt inkluderade i all planering 
och utformning i kommunerna – dock är det flera intervjuade personer som 
menar att vi nu efter målåret 2010 riskerar att glömma bort frågan. 

Tillgänglighetsarbetet har gått framåt de senaste åren, och många menar att det 
beror på att målåret 2010 satt press på både politiker och tjänstemän. Det finns 
en betydligt större kunskap och medvetenhet kring tillgänglighetsfrågor jämfört 
med för 5-10 år sedan, men samtidigt efterlyser många kommuner ytterligare 
kunskapsstöd i form av riktlinjer och typlösningar samt goda exempel. Många 
kommuner anser sig ha ett fungerande tillgänglighetsarbete, även om det är 
oklart vad de egentligen menar med det. Om det handlar om att ha tillräcklig 
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kunskap och medvetenhet så har ju detta blivit bättre, även då många menar att 
politiker, entreprenörer och konsulter kan bli mer medvetna. Även privata 
fastighetsägare är en grupp man gärna önskar ha mer med på banan. Många 
kommuner skulle också önska mer resurser till tillgänglighetsarbetet – några 
kommuner saknar helt personal som arbetar med frågan och det är även ett 
långsiktigt kontinuitetsproblem när tillgänglighetsfrågor blir knutna till enbart 
en person på kommunen som kanske även är tillfälligt anställd. 

Även i de skånska kommunerna har det har skett en förbättring av 
tillgänglighetsläget sedan utvärderingen 2009 i dåvarande Vägverket Region 
Skåne. Redan 2009 hade alla skånska kommuner inventerat enkelt avhjälpta 
hinder i väg- och gatumiljöer, men det är nu fler kommuner som blivit klara 
med att åtgärda brister utifrån inventeringsarbetet. Det är dock svårt att göra 
jämförelser mellan undersökningstillfällena, då det i vissa fall inte är samma 
intervjuperson som uttalar sig och då det kvalitativa intervjumaterialet kan ha 
kodats och tolkats på olika sätt. 

Det finns inga större skillnader i tillgänglighetsläget mellan kommunerna i 
Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, Kalmar län och Jönköpings län. Det är 
dock fler kommuner i Skåne som har en tillgänglighetsrådgivare (7 av 8 finns i 
Skåne län) liksom att fler kommuner i Skåne har tagit ett helhetsgrepp på 
inventeringsarbetet till skillnad mot att inventera vissa utvalda stråk, områden, 
tätorter osv. Att man kommit lite längre i Skåne på vissa punkter kan bero på att 
dåvarande Vägverket Region Syd arbetade systematiskt med kommunerna och 
erbjöd kurser och inventeringsstöd. Motsvarande insatser har gjorts i dåvarande 
Vägverket Region Sydöst, dock i något mindre omfattning. Det avspeglas också i 
intervjusvaren där de skånska kommunerna oftare anger att man samarbetar 
med Trafikverket genom kurser och Trafikverkets konsult (som hjälpte till med 
pilotinventeringar). I kommunerna i dåvarande Vägverket Region Sydöst anges 
oftare att man samarbetat med Trafikverket i samband med ombyggnader – och 
man uppger oftare stöd och samarbete genom SKL, Handisam och Boverket än 
vad de skånska kommunerna gör. 

Rekommendationer för kommunernas fortsatta tillgänglighetsarbete 

Tillgänglighetsläget i kommunerna har förbättrats de senaste åren även om det 
finns en stor variation mellan olika kommuner. Det finns dock anledning att 
fundera över hur vi arbetar med tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighetsfrågor 
måste vara en naturlig fråga som alltid beaktas i planeringen och utformningen 
av utemiljöer och kollektivtrafik. Det är viktigt att frågorna kommer in redan i 
ett tidigt skede, annars blir det ofta mer kostsamt. I sammanhanget efterlyser 
flera kommuner även en bättre dialog och samverkan med Trafikverket vid ny- 
och ombyggnader inom det statliga vägnätet– och att man redan i ett tidigt 
skede etablerar denna dialog och samverkan. 

Många kommuner anser sig ha ett fungerande tillgänglighetsarbete, men 
samtidigt är det oklart vad de egentligen menar med det. Om det handlar om att 
ha tillräcklig kunskap och medvetenhet så har detta blivit bättre, även då många 
menar att politiker, entreprenörer och konsulter kan bli mer medvetna. Även 
privata fastighetsägare är en grupp man gärna önskar ha mer med på banan. 
Många kommuner skulle också önska mer resurser till tillgänglighetsarbetet – 
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några kommuner saknar helt personal som arbetar med frågan och det är även 
ett långsiktigt kontinuitetsproblem när tillgänglighetsfrågor blir knutna till 
enbart en person på kommunen som kanske även är tillfälligt anställd. 

Ett fungerande tillgänglighetsarbete handlar till stor del om att ha ett 
systematiskt och effektivt arbetssätt när man hanterar tillgänglighetsfrågor. Det 
innebär bland annat att kommunen: 

 upprättar en tillgänglighetsplan eller motsvarande strategiskt dokument 
och kommunicerar mål och strategier till alla som berörs, 

 baserar sina åtgärder på en systematisk inventering, 

 tillser att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för 
tillgänglighetsarbetet, 

 beaktar de organisatoriska aspekterna, t ex behövs en person utses som 
är ansvarig för att driva tillgänglighetsarbetet och det kan även finnas 
behov av en person som koordinerar tillgänglighetsarbetet inom 
kommunens olika förvaltningar, 

 ser till att all personal har grundläggande handikappförståelse – från 
politiker och tjänstemän till entreprenörer inom nyanläggning och drift 
och underhåll, servicepersonal, konsulter osv., 

 har tillgång till teknisk tillgänglighetskompetens (t ex 
tillgänglighetsrådgivare) som är kommunens expert/specialist rörande 
planering och utformning av tillgängliga miljöer, 

 regelbundet kommunicerar och samverkar med 
handikapporganisationer och  involverar representanter från olika 
användargrupper i planeringen samt med de aktörer som berörs, 

 regelbundet följer upp och utvärderar tillgänglighetsarbetets 
fortskridande både med avseende på den generella utvecklingen i 
kommunen baserat på några indikatorer eller nyckeltal, effekter av 
genomförda åtgärder och hur arbetet i sig fungerar1 osv.  

Denna undersökning bedömer inte kvaliteten hos varje enskild kommuns 
arbetssätt, men ger en indikation på vad man hittills gjort, om man har en 
tillgänglighetsrådgivare och styrande dokument, om man har inventerat och 
åtgärdat enkelt avhjälpta hinder osv. 

 
  

                                                            
1  En metod för att utvärdera och förbättra en kommuns eller regions arbete med tillgänglighet i utemiljön och 

kollektivtrafiken utvecklas inom EU-projektet ISEMOA (www.isemoa.eu). ISEMOA:s tillgänglighetsrevision är klar 
i maj 2013. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

Trafikverket (tidigare Vägverket och Banverket) har under flera år arbetat med 
tillgänglighet för funktionshindrade, både genom att på olika sätt ge stöd åt 
kommunerna i regionen och genom tillgänglighetsåtgärder i det statliga 
vägnätet och på stationer i det statliga järnvägsnätet (i denna rapport åsyftas 
enbart stationer som Trafikverket har ansvar för, dvs. inte stationer som ägs av 
privata aktörer). 

Dåvarande Vägverket Region Skåne har med ett antal års mellanrum genomfört 
intervjuer med Skånes kommuner i syfte att få en överblick över hur 
tillgänglighetsarbetet fungerar i kommunerna, men också för att utvärdera det 
stöd Trafikverket ger kommunerna. I samband med bildandet av Trafikverket 
den 1 april 2010 slogs Vägverket Region Skåne samman med Vägverket Region 
Sydöst.  Det är därför intressant att göra liknande intervjuer i den nya regionens 
samtliga 71 kommuner. 

Den information som kommer ur intervjuerna kommer ligga som underlag för 
Trafikverkets fortsatta tillgänglighetsarbete. Utvärderingen utgör även underlag 
för att nå det transportpolitiska funktionsmålet Tillgänglighet där en precisering 
innebär att transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer 
med funktionsnedsättning. 

Syfte  

Denna rapport syftar till att utgöra en kartläggning och nulägesbeskrivning av 
tillgänglighetsläget i kommunerna inom Region Syds gränser med avseende på 
inventering av hinder samt genomförda och planerade åtgärder för tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning i väg-, gatu- och stationsmiljöer. 

Rapporten innebär även en utvärdering av Trafikverkets insatser i arbetet med 
att vara samlande, pådrivande och stödjande myndighet gentemot kommunerna 
i arbetet med tillgänglighet, såsom uppdraget då såg ut.  Rapporten utgör 
underlag för beslut om utveckling och satsningar inom Trafikverket samt för 
erfarenhetsutbyte och inspiration i kommunernas fortsatta arbete. 
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2. Metod  

Datainsamling 

Datainsamling har skett genom telefonintervjuer i regionens 71 kommuner (se 
bilaga 1 för en översikt av kommunerna). Samtliga intervjuer har följt en på 
förhand upprättad intervjuguide. Intervjuerna genomfördes under perioden 29 
april – 14 juni 2011.  

Samtliga 71 kommuner har deltagit utom Tranås kommun som i dagsläget inte 
har någon person som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Svaren från ytterligare 
12 kommuner (Aneby, Bjuv, Burlöv, Båstad, Höör, Lessebo, Perstorp, 
Simrishamn, Staffanstorp, Svalöv, Växjö och Östra Göinge) är mer eller mindre 
fullständiga pga. svårigheter att nå rätt intervjuperson då denna slutat sin 
anställning eller är sjukskriven. I några av dessa kommuner är intervjupersonen 
relativt nyanställd och inte helt insatt i tillgänglighetsarbetet ännu. 

Vissa av frågorna besvaras utifrån den specifika intervjupersonens synvinkel och 
erfarenheter, vilket gör att svarens kvalitet kan variera beroende på hur länge 
personen arbetat med tillgänglighet, hur pass väl frågan är förankrad hos 
intervjupersonen, hur lång tid som gått sedan eventuella kurser, inventeringar, 
åtgärder osv. 

Intervjupersoner 

Intervjupersonen arbetar med tillgänglighetsfrågor i utemiljöer – vägar, gator 
och vid stationer - och arbetar således oftast på teknisk förvaltning, 
stadsbyggnadskontor eller motsvarande. Rekryteringen av intervjupersoner har 
skett i flera steg. Först kontaktades kommunens växel för att nå den person som 
ansvarar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar i planering 
och utformning av gator och vägar. Denna ansvariga person (ofta en teknisk chef 
eller motsvarande) fick sedan avgöra om det var han/hon själv som var rätt 
person att svara på frågorna om kommunens tillgänglighetsarbete eller om det 
var annan tjänsteman som borde göra detta, t ex kommunens 
tillgänglighetsrådgivare eller annan tjänsteman som arbetar med tillgänglighet i 
utemiljön. Målet var att nå en person som på daglig basis arbetar med 
tillgänglighet i utemiljöer utifrån olika brukargruppers behov och med god insikt 
i arbetets fortskridande. Var detta inte möjligt intervjuades den person som 
kommunen själv ansåg lämplig.  

När det gäller kommuner som deltagit i tidigare utvärderingar av 
tillgänglighetsläget (dvs. kommuner i Skåne) har i första hand kontakt tagits 
med den person som då svarade. Den senaste utvärderingen gjordes 2009 i 
dåvarande Vägverket Region Skåne. 

Analys och rapportering 

Intervjuerna har transkriberats och sedan analyserats med kvalitativ 
innehållsanalys i syfte att besvara de frågeställningar som pekats ut i 
intervjuguiden. I denna rapport presenteras en sammanställning av resultaten 
från intervjuerna, vilket avslutas med slutsatser och rekommendationer. 
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Kommunerna delas in i tre kategorier avseende befolkningsmängd, vilket gör att 
vi i fortsättningen kan hänvisa till en kommun som liten, medelstor eller stor. 
Små kommuner har under 20 000 invånare (43 kommuner), medelstora har 
mellan 20 000 och 50 000 invånare (19 kommuner) och stora kommuner har 
över 50 000 invånare (9 kommuner). Figur 1 visar hur kommunerna fördelar sig 
beroende på befolkningsmängd. I bilaga 2 finns tabeller med resultat uppdelat 
per kommuntyp. 

Kommunerna delas även in efter vilket län de tillhör: Skåne län (33 kommuner), 
Blekinge län (5 kommuner), Kronobergs län (8 kommuner), Kalmar län (12 
kommuner) och Jönköpings län (12 kommuner). Figur 2 visar hur kommunerna 
fördelar sig beroende på länstillhörighet. I bilaga 3 finns tabeller med resultat 
uppdelat per län. 

Resultaten presenteras till viss del även i form av kartillustrationer för att ge en 
lättöverskådlig bild över kommunernas tillgänglighetsarbete. Det bör noteras att 
dessa kartor baseras på kategoriseringar av intervjusvaren, vilket innebär att det 
finns variationer inom varje kategori. Innebörden av svaren varierar också 
beroende på kommunens ambitionsnivå. Till exempel när det gäller statusen på 
inventerings- och åtgärdsarbetet kan en kommun som uppger sig vara färdig till 
100 % ha gjort en totalinventering av kommunens offentliga utemiljöer, men 
kan också enbart ha gjort inventering av ett eller ett fåtal utvalda områden eller 
stråk. 
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Figur 1. Fördelning av de 71 kommunerna beroende på befolkningsmängden i kommunen. 
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Figur 2.  Fördelning av de 71 kommunerna på olika län. Röda kommuner (1) tillhörde före den 1 april 2010 
dåvarande Vägverket Region Skåne, medan gröna (2) och blåa kommuner (31-33) tillhörde 
dåvarande Vägverket Region Sydöst. 
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3. Resultat 

Organisation och arbetssätt 

Det är en stor variation i hur kommunerna organiserar och bedriver sitt 
tillgänglighetsarbete. Generellt har stora och medelstora kommuner mer 
resurser för tillgänglighetsfrågor än små kommuner. På en liten kommun kan 
det vara en och samma person som ansvarar för alla trafikfrågor. Några 
kommuner, t ex Tranås kommun, saknar helt personal med ansvar för 
tillgänglighetsfrågor. Andra kommuner har flera personer på olika förvaltningar 
som arbetar med tillgänglighet under översyn av en strategisk samordnare, t ex 
Kristianstads kommun. I de flesta kommuner är det personer med ansvar för 
gator, fastigheter, bygglovshandläggning, parker osv. inblandade. 
 

Det jag kan sakna är en övergripande tillgänglighetsansvarig i kommunen. Nu 
sitter vi på de olika förvaltningarna och jobbar med våra små delar, det finns ingen 
som håller ihop det. Det är en liten brist. 

Malmö, stor kommun 

I denna undersökning har kommunernas organisation och arbetssätt när det 
gäller tillgänglighetsfrågor belysts utifrån följande aspekter: 

 Tillgänglighetsrådgivare 

 Samarbete med handikapporganisationer, kommunala handikapprådet 
(KHR) eller liknande 

 Samarbete med trafikhuvudmän och andra kommuner 

 Politiska beslut och styrande dokument 

 Föreskrifter och verktyg 

Tillgänglighetsrådgivare 

Tillgänglighetsrådgivare finns i åtta av de 71 kommunerna (Figur 3). I 18 
kommuner finns en annan person som kan ge råd kring tillgänglighetsfrågor, till 
exempel en handikappkonsulent, handikappsekreterare, tillgänglighetsstrateg 
eller externt anlitad konsult vid behov, eller är man osäker på om en 
tillgänglighetsrådgivare finns. Det är betydligt vanligare att stora och medelstora 
kommuner har tillgänglighetsrådgivare än små kommuner. Intressant att notera 
är att tillgänglighetsrådgivare finns de sju skånska kommuner Eslöv, 
Helsingborg, Lund, Malmö, Sjöbo, Ystad och Östra Göinge - och i Kalmar. I 
några kommuner har tillgänglighetsrådgivaren nyligen slutat, som i Simrishamn 
och Höör2. 
   

                                                            
2  Hässleholms tillgänglighetsrådgivare Gerhard Leth gick dessvärre bort hösten 2010. Gerhard var den 

tillgänglighetsrådgivare som först anställdes i en svensk kommun och var mycket aktiv i både Hässleholm och i 
andra kommuner tillsammans med Trafikverket. 
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Vi har en tillgänglighetsrådgivare och han har till uppgift att ge råd och stöd till 
folk som ringer hit privat, alltså fastighetsägare och andra. Han tittar också på 
remisser och detaljplaner osv. 

Helsingborg, stor kommun 

Tillgänglighetsrådgivarens viktiga roll som en samordnande och pådrivande 
kraft och som en informationskälla när det gäller utformningar utifrån olika 
funktionshinder påtalas av flera kommuner. Intervjusvaren indikerar dock att 
antalet tillgänglighetsrådgivare snarare minskar än ökar, vilket är oroväckande 
för det fortsatta tillgänglighetsarbetet i kommunerna bortom år 2010. Två 
tillgänglighetsrådgivare uttrycker detta såhär: 
 

Från det att jag började har det blivit mer strukturerat, samlat arbete, att det finns 
en person som bara arbetar med den fysiska tillgängligheten. Det blir mer konkret. 
Det är inget man gör när man hinner utan det är en tjänst som har det som sin 
arbetsuppgift. Innan blev det mer punktinsatser. 

Ystad, medelstor kommun 

 

Så länge jag får vara kvar i kommunen kommer tillgänglighetsarbetet att fortsätta. 
Har en kommun inte en rådgivare hos sig kan den inte bedrivas något reguljärt 
tillgänglighetsarbete heller. Det är tyvärr så att kommunen inte vill betala för 
kvalificerad arbetskraft och de senaste åren har rådgivarna i kommunerna fått stå 
tillbaka lönemässigt. Det gör nu att många rådgivare söker sig ut på 
arbetsmarknaden och till de privata företagen istället. Det är en miss från 
kommunernas sida. 

Eslöv, medelstor kommun 
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Figur 3. Förekomst av tillgänglighetsrådgivare i kommunerna 
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Samarbete med handikapporganisationer  

De flesta kommuner samarbetar med det kommunala handikapprådet (KHR) 
eller liknande i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar (Figur 4). 
Ofta sker samarbetet rutinmässigt, dvs. att kommunen har regelbundna möten 
med KHR där man diskuterar vad som gjorts och vad man vill ha gjort. Även 
kommunala pensionärsrådet (KPR) nämns i detta sammanhang liksom enskilda 
handikapp- och äldreorganisationer, t ex HSO och PRO. Endast fyra kommuner 
uppger att de inte samarbetar med handikapporganisationer alls (Habo, Höör, 
Mörbylånga och Skurup). 
 

Stödet som man egentligen kan tyckas behöva kan vara från de som nyttjar det vi 
bygger. Att ha en mer nära dialog med de olika organisationerna som lokalt sitter i 
Trelleborg. Jag som nytillträdd chef här borde ju ha lite mer kontakt med dem. 

Trelleborg, medelstor kommun 

Samarbete med trafikhuvudmän och andra kommuner 

Samarbete med trafikhuvudmän sker i de flesta kommuner. Ofta är det 
länstrafiken eller motsvarande som har gjort en genomgång av vilka hållplatser 
de vill åtgärda, och sedan har kommunen fått en skiss över hur den ombyggda 
hållplatsen ska se ut. Åtgärder har främst rört busshållplatser på de viktigaste 
stråken, men några kommuner rapporterar även om järnvägsstationer som 
tillgänglighetsanpassats i samband med ombyggnad. 

Vissa kommuner anger att de har ett samarbete sinsemellan. Ett av nätverken 
gäller enbart tillgänglighet och baseras på ett antal kommuner av samma 
storlek, bland annat Helsingborg, Jönköping och Norrköping. Detta samarbete 
etablerades efter att kontaktpersonerna träffats på olika konferenser och 
upptäckt att deras problem var likartade: 
 

Vi har startat upp ett eget litet nätverk, där Linköping, Norrköping, Helsingborg, 
Eskilstuna och Motala ingår (…). Vi brukar åka runt till varandra och visa upp vad 
vi har jobbat med och när vi har undringar och stöter på problem brukar vi ringa 
eller maila varandra. Det har fungerat jättebra (…). Vi är hyfsat jämnstora 
kommuner och vi har märkt att det spelar viss roll, framförallt när vi skulle hinna 
klart till 2010 kände vi att vi, till skillnad från mindre kommuner, var ungefär lika 
långt framme. Det var så vi hittade varandra. 

Jönköping, stor kommun 

Det finns även samarbete mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
(GGVV). Det rör dock inte enbart tillgänglighet utan är mer ett forum där denna 
fråga diskuteras tillsammans med andra frågor. Ett annat mellankommunalt 
samarbete finns inom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) med 
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Inte heller detta rör enbart 
tillgänglighet, men kommunerna har kontakt i tillgänglighetsfrågor och delger 
varandra tips och erfarenheter.  
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I vissa fall är samarbetet mer personbundet. Till exempel tar Skurups kommun 
ibland hjälp av Ystads tillgänglighetsrådgivare. Gislaveds kommun berättar att 
de hjälpt andra kommuner att komma igång med sitt tillgänglighetsarbete, 
liksom Kristianstads intervjuperson, som gett flera föredrag om kommunens 
arbete. Några andra kommuner anger på liknande sätt att de ringer varandra för 
tips och råd, främst i de fall en mer personlig relation finns till personen som 
arbetar med tillgänglighet i en annan kommun. 
 

Jag haft mycket nytta av bl a Malmö. Jag var där och tittade hur de har gjort och 
även Stockholm. Sett hur de större kommunerna har lagt upp det. Jag har haft det i 
bakhuvudet när jag gjort vår plan. 

Ronneby, medelstor kommun 

Samarbete sker ofta mellan kommunen och Trafikverket, till exempel vid ny- 
och ombyggnad på det statliga vägnätet. Mer om samarbeten med Trafikverket 
finns i avsnittet Samarbete med Trafikverket. 

Politiska beslut och styrande dokument 

De flesta kommunerna har ett styrande dokument för tillgänglighetsarbetet, 
även om formen för dokumentet skiljer sig åt (Figur 5). Endast nio kommuner 
uppger att de saknar styrande dokument (Borgholm, Habo, Hässleholm, Höör, 
Lessebo, Mullsjö, Olofström, Vetlanda och Åstorp). I åtta kommuner finns en 
tillgänglighetsplan, andra har en prioriteringslista utifrån genomförd 
inventering och åter andra har en policy eller ett program. Det är dock viktigt att 
påpeka att kommunernas tillgänglighetsplan kan se väldigt olika ut och i större 
eller mindre utsträckning innefatta utemiljön. 

Föreskrifter och verktyg 

De hjälpmedel som oftast nämns är Boverkets föreskrifter HIN3 och ALM4. 
Dessa har i flera fall använts som underlag för tillgänglighetsarbetet och de 
styrande dokumenten, samt för hur och var åtgärder ska genomföras. Andra 
hjälpmedel som ofta omnämns är Boverkets Enklare utan hinder5 samt 
Handisams Bygg ikapp handikapp6 liksom de inventeringsmallar som Boverket, 
SKL och Handisam tagit fram. Ett fåtal kommun nämner även Boverkets senaste 
idéskrift Enkelt avhjälpt7 samt Tillgänglig stad8 som framförallt användes 
tidigare då tillgänglighetsplanen togs fram. 

                                                            
3  BFS 2011:13 HIN2. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i 

lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (ersatte den 2 maj 2011 BFS 2003:19 HIN1).  
www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/HIN/  

4  BFS 2011:5 ALM2. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än 
byggnader (ersatte den 2 maj 2011 BFS 2004:15 ALM1). 
www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/ALM/  

5  Boverket (2005). Enklare utan hinder.  
www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2005/Enklare-utan-hinder-/  

6  Svensson E (2008). Bygg ikapp : För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning. Utgåva 4. Svensk byggtjänst.  ISBN 978-91-7333-304-7. 

7  Boverket (2011). Enkelt avhjälpt – så här kan det gå till. 
www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2011/Enkelt-avhjalpt-sa-har-kan-det-ga-till/  
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Många kommuner har samlat på sig ett bibliotek av olika skrifter, och kan därför 
inte säga exakt vilka skrifter de använder. 
 

Man samlar på sig information här och där, sedan lägger man in det i en pärm där 
man har tillgänglighet, så blir det som ett tillgänglighetsbibliotek. Så vi vet inte 
alltid exakt varifrån materialet kommer. Men vi har en hel del ifrån Boverket, det är 
nog bäst. 

Alvesta, liten kommun 

Många kommuner har själva eller i samarbete med andra kommuner tagit fram 
egna handböcker för tillgänglighet. Helsingborgs kommun har en egen handbok 
och inom SÖSK (Sydöstra Skånes Samarbetskommitté) finns en handbok som 
gemensamt tagits fram. Malmö stad har i sin tekniska handbok flera 
typritningar samlade. Många av kommunernas handböcker innehåller ofta 
förklaringar och förenklingar, samt beskrivningar av kommunens erfarenheter. 

Flera kommuner nämner att de startade tillgänglighetsarbetet innan alla de 
handböcker och ritningar som finns idag kom ut, vilket också gör att många 
kommuner arbetat ”utifrån eget huvud”. Man kan ha påbörjat saker, som man 
senare har fått göra om för att man fått nya kunskaper och insikter. 
 

Vi kom igång så tidigt att de här verktygen kring inventering inte var framtagna. 

Kristianstad, stor kommun 

  

                                                                                                                                                                 
8  SKL (2003). Tillgänglig stad : En idéskrift om mål, strategier och arbetssätt när kommunen upprättar en 

tillgänglighetsplan för trafiknät. Sveriges kommuner och landsting (SKL). ISBN 91-7289-143-2. 
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Figur 4. Samarbete med handikapporganisationer, kommunala handikapprådet (KHR) eller liknande. 
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Figur 5.  Förekomst av styrande dokument för tillgänglighetsarbetet.  
 
Klassificeringen är gjort baserad på intervjupersonens egen benämning av förekommande 
styrande dokument i kommunen. En tillgänglighetsplan eller handikapplan är i regel konkreta 
planer för var/när/hur hinder ska undanröjas på utvalda stråk i kommunen, medan policy-
dokument eller program (ibland benämnt strategi) i regel uttrycker visioner, mål och inriktning för 
kommunens arbete rörande personer med funktionsnedsättningar (ofta sektorsövergripande). 
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Inventering 

Många kommuner har genomfört en inventering av enkelt avhjälpta hinder i 
väg-, gatu- och stationsmiljöer; 40 kommuner anser sig vara klara med hela 
kommunen eller vissa utvalda delar av kommunen (Figur 6). Endast fem 
kommuner har ej inventerat överhuvudtaget - Gnosjö, Höör, Markaryd, Sävsjö 
och Vaggeryd - och dessa är samtliga små kommuner. 

Av de kommuner som inte är klara med inventeringsarbetet ännu är det sex 
kommuner som kommer att bli klara under perioden 2011-2012, medan sex 
kommuner blir klara 2013 eller senare (Figur 7). 27 kommuner har svarat 
”annat/vet ej” vilket oftast innebär att man helt enkelt inte kan svara på frågan 
eftersom man alltid kan förfina sin inventering ytterligare – eller att man helt 
enkelt inte vet om/när en inventering kommer att göras. 

Ambitionsnivån på inventeringen skiljer sig dock åt. Det vanligaste är att 
kommunen väljer att inventera på vissa utvalda stråk i kommunen: 25 av de 40 
kommunerna som är klara med sin inventering har gjort så. De prioriterade 
stråken väljs utifrån viktiga målpunkter och var man vet att många går och 
vistas. I regel startar man i de centrala delarna av huvudorten och arbetar sig 
utåt. Många kommuner menar att villaområdena och vissa mindre tätorter i 
kommunen är eftersatta. I 15 kommuner anges dock att hela kommunen är 
inventerad: 
 

Vi tog hela kommunen. Vi är sju tusen invånare så det är inte så omfattande. 

Mullsjö, liten kommun 

Många kommuner har gjort en inventering och därefter gjort en 
prioriteringslista över åtgärderna. Ett fåtal kommuner har lagt in inventeringen i 
en databas, där de kan kontrollera de olika hinder som hittats. I vissa fall, t ex i 
Hässleholm, har dessa kopplats till koordinater och lagts in i kommunens GIS-
program. 

I vissa kommuner har en inventering gjorts, som senare kompletterats med 
ytterligare inventering. Detta kan ha olika orsaker. Ett exempel är Kävlinge, där 
man nyligen tagit in en tillgänglighetskonsult för att utvidga föregående 
inventering. 

Det finns kommuner som väntar med att fortsätta sin inventering tills man 
hunnit åtgärda de enkelt avhjälpta hinder som man hittills funnit. Malmö menar 
att inventeringen riskerar att bli inaktuell med tiden eftersom miljön förändras. 
Därför väljer man att avvakta tills åtgärdandet är i fas med inventeringsarbetet 
igen. Även i Ronneby avvaktar man med inventeringen i tätorterna. Just nu 
åtgärdar man enkelt avhjälpta hinder i centralorten baserat på den inventering 
som gjorts där. Inventering och åtgärder görs i ett svep när tillfälle ges. 
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Nu har vi medvetet stannat upp i inventeringsarbetet eftersom vi ligger så långt 
efter med genomförandet. Vi vill ju inte gå efter en 6-7 år gammal inventering. 

Malmö, stor kommun 

I de små kommunerna är det inte ovanligt att inventeringen innefattat både 
inne- och utemiljöer. I dessa fall är det svårt att bedöma hur långt man kommit 
med inventeringen i utemiljön. Ett exempel är Aneby, där intervjupersonen 
precis tagit över tillgänglighetsarbetet från sin företrädare. Intervjupersonen 
kunde se att ett flertal inventeringar genomförts, men de flesta i innemiljö. 
Samtidigt har kommunen gjort många åtgärder i gatumiljöer såsom taktila stråk 
och upphöjda övergångsställen. Denna problematik återfinns i flera kommuner, 
eftersom det verkar vara stor omsättning på personer som har 
tillgänglighetsuppdrag. 

Det är relativt sällsynt att det är kommunens egna, fastanställda personal som 
genomfört inventeringarna. Många kommuner har haft extrapersonal under 
arbetet med inventering för att nå målet om enkelt avhjälpta hinder till 2010. 
Dessa personer har ibland haft projektanställning och finns därför inte kvar på 
kommunen, och kunskapen om vad som gjorts är inte alltid förankrad. Andra 
kommuner har anlitat en konsult för att utföra inventeringen; antingen för att 
starta upp inventeringen eller för hela inventeringsarbetet. Några 
intervjupersoner visar en låg kännedom om vad som ingått i inventeringen och 
hur den senare använts; dessa intervjupersoner hänvisar bara till att 
”inventeringen gjorts av en konsult”. I vissa kommuner har inventeringen 
genomförts av en handikapporganisation. Kommunen har då fått in listor över 
åtgärder som handikapporganisationen önskar ha utförda. I dessa fall är det inte 
säkert att kommunen har kunskap om hur inventeringen genomförts. I 
exempelvis Oskarshamn kompletterade kommunen med en egen inventering i 
vissa områden. 

Det är ett stort problem när tillgänglighetsfrågan blir alltför personbunden, dvs. 
att det är en person som arbetar med tillgänglighet och har insikt om de 
dokument, inventeringar och planer som finns. I många små och medelstora 
kommuner visar undersökningen en viss tendens av diskontinuitet som beror på 
att kunskap försvinner från kommunen när personer slutar sin anställning eller 
när arbete genomförda av tillfällig personal och konsulter inte blir tillräckligt 
förankrade vid överlämning. Exempelvis i Svalöv och Tranås har personer slutat 
på kommunen och arbetsuppgifterna har ännu inte tillfallit någon annan. 

En jämförelse av resultatet från undersökningen i de skånska 
kommunerna 2009 visar ett i princip oförändrat resultat. 2009 hade alla 33 
kommunerna i Skåne påbörjat inventeringar av enkelt avhjälpta hinder och 20 
var helt klara.  Motsvarande siffror 2011 är 32 respektive 19 kommuner. Höör, 
som 2009 uppger att de är klara med inventeringarna, säger i denna utvärdering 
att man enbart inventerat innemiljöer och ej utemiljöer. Kommunens 
tillgänglighetsrådgivare har dock slutat och det är således inte samma person 
som intervjuas, vilket kan förklara det skiftande svaret. Även Kristianstad, som 
2009 uppger att de är klara med inventeringarna, svarar nu att man gjort en 
inventering men att denna är otillräcklig och att ”det finns alltid mer att göra”. 
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Här är det dock samma intervjuperson som svarar. Skillnaderna i svar kan bero 
på olika klassificering av intervjusvaren, men visar även på vilken betydelse 
intervjupersonen har för resultatet. 

En jämförelse av resultaten mellan de olika länen visar att kommunerna 
i Skåne län har kommit lite längre än de andra länens kommuner när det gäller 
att inventera enkelt avhjälpta hinder. I både de skånska och småländska 
kommunerna är ca 60 % klara med inventeringsarbetet. I Blekinge län är 40 % 
av kommunerna klara (2 av 5). I Skåne län är det dock fler som arbetar med hela 
kommunen, medan man i de andra länen oftare har fokuserat på utvalda delar (t 
ex vissa stråk, vissa områden i tätorten, vissa tätorter osv.). Tre kommuner från 
Jönköpings län (Gnosjö, Sävsjö och Vaggeryd) och en kommun från Kronobergs 
län (Markaryd) har inte inventerat alls; i Skåne är det bara en kommun som inte 
inventerat (Höör) och i Blekinge ingen. I bilaga 3 finns fler länsvisa jämförelser. 
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Figur 6. Genomförande av inventering av enkelt avhjälpta hinder (status). 
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Figur 7. Prognos för när inventeringen är klar. 
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Åtgärder 

Av de 71 kommunerna i regionen är 19 kommuner klara med att åtgärda enkelt 
avhjälpta hinder i väg-, gatu- och stationsmiljöer, medan 15 kommuner är klara 
med stora delar av åtgärderna (Figur 8). Många uppger att där åtgärder inte är 
genomförda ännu, inväntar man en större ombyggnad. 

Bland de kommuner som inte är klara ännu, kommer 19 att genomföra 
åtgärderna under perioden 2011-2012 och 13 under 2013 eller senare (Figur 9). 
Vissa kommuner, t ex Osby, Eksjö och Karlshamn, planerade att bli färdiga med 
åtgärderna under 2010, men fick skjuta på åtgärderna pga. den tidiga vintern. 
Många menar dessutom att man aldrig blir riktigt klar och att det därför är svårt 
att svara på frågan. 
 

Jag tror aldrig att vi blir färdiga. Ska man vara ärlig så är det så att det kommer 
alltid att finnas åtgärder. Helt färdiga kommer dröja väldigt många år. Det kommer 
dröja innan man kan säga att hela Älmhults kommun är tillgänglighetsanpassad. 

Älmhult, liten kommun 

Precis som för inventeringsarbetet har de flesta kommuner börjat med att 
åtgärda hinder i prioriterade stråk, dvs. där människor rör sig ofta och i 
anslutning till viktiga målpunkter såsom vårdcentraler, bibliotek, affärer osv. I 
de små kommunerna anger vissa att de gått ut på bred front och åtgärdat alla 
noterade brister mer eller mindre samtidigt. Andra kommuner har valt att 
åtgärda utifrån handikapporganisationers eller allmänhetens synpunkter. Fokus 
har i de flesta fall varit de centrala delarna av huvudorten i kommunen. 

De åtgärder som i första hand genomförs är kantstenssänkningar och 
avfasningar vid övergångsställen och korsningar. Andra vanliga åtgärder är 
tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser, upphöjning av övergångsställen, 
kontrastmarkeringar, ledstråk och taktila plattor samt armstöd till bänkar. Få 
nämner problem och åtgärder relaterade till kognitiva funktionshinder och 
allergier, även om undantag finns: 
 

Kunskapen när det gäller gator och torg är bra. Vi tänker främst på synliga 
funktionshinder: rullstolar, rollatorer, barnvagnar osv. Det är svårare med det som 
inte syns: en allergi eller t ex autism. 

Landskrona, medelstor kommun 

Sammanlagt uppger 39 kommuner att de fått statligt bidrag för att genomföra 
åtgärder (Figur 10). Det handlar då i regel om ombyggnader av busshållplatser. 
Ofta är intervjupersonerna osäkra på om man fått statligt bidrag och till vilken 
typ av projekt detta bidrag i så fall använts. 

En jämförelse av resultatet från undersökningen i de skånska 
kommunerna 2009 visar att kommunerna i Skåne kommit något längre när 
det gäller att åtgärda brister utifrån inventeringsarbetet. 2009 hade 29 
kommuner påbörjat åtgärdandet, men bara en kommun var helt klar (Perstorp).  
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Motsvarande siffror 2011 är 27 respektive 10 kommuner. Det är alltså fler 
kommuner som är helt klara med åtgärdandet (Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Hässleholm, Höganäs, Hörby, Lomma, Osby, Staffanstorp och Åstorp). 
Perstorp, som 2009 uppger att de är klara med åtgärderna, säger i denna 
utvärdering att man är klar med stora delar. Det är samma intervjuperson som 
svarar och skillnaden i svar kan bero på att intervjusvar tolkats olika vid de två 
intervjutillfällena. 2009 hade inte Klippan, Simrishamn, Skurup och Östra 
Göinge påbörjat åtgärdsarbetet ännu, men har nu åtgärdat hälften eller mindre. 

En jämförelse av resultaten mellan de olika länen visar att kommunerna 
i Skåne och Blekinge har kommit lite längre än de andra länen när det gäller att 
åtgärda brister utifrån inventeringsarbetet. Runt 60 % av kommunerna i Skåne 
och Blekinge är klara med åtgärdandet eller är klara med stora delar. I Kalmar 
och Jönköpings län är det hälften av kommunerna som är helt klara eller klara 
med stora delar, medan ingen kommun i Kronobergs län har kommit så långt.  I 
bilaga 3 finns fler länsvisa jämförelser. 
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Figur 8. Åtgärdande av brister utifrån inventeringsarbetet (status). 
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Figur 9. Prognos för när åtgärder är genomförda. 
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Figur 10. Statligt bidrag för åtgärder. 
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Stöd och support 

Samarbete med Trafikverket 

De flesta kommuner har på något sätt samarbete med Trafikverket och några 
har fått stöd i sitt tillgänglighetsarbete (Figur 11). Sammanlagt 22 kommuner 
anger att de inte alls samarbetar med Trafikverket i dagsläget när det gäller 
tillgänglighetsfrågor. Även många av de kommuner som anger att de inte haft 
direkt samarbete eller stöd från Trafikverket, berättar att de tagit in konsulter i 
exempelvis inventeringsarbetet. Det är framförallt de små och medelstora 
kommunerna som har fått kompetensstöd från Trafikverket, medan de större 
kommunerna som exempelvis Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och 
Hässleholm klarat sig mer på egen hand och snarare gett stöd åt och inspirerat 
andra kommuner.  

Framförallt i de skånska kommunerna har man deltagit i kurs eller annan 
utbildningsform arrangerad av Trafikverket. Till exempel hölls en 
tillgänglighetsdag i Ystad för de fyra kommunerna inom SÖSK (Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté): Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. De kommuner 
som deltagit i Trafikverkets kurser där man får prova att använda rullstol och 
teknikkäpp i verklig trafikmiljö, menar att utbildningen var bra på så vis att den 
fick deltagarna att få upp ögonen och bli medvetna om tillgänglighetsfrågor. 
Några har dock anmärkt på att det tryckta kursmaterialet inte alltid var helt 
uppdaterat. 
 

I kursen fick man en enorm förståelse för problematiken i samhället, för olika 
handikapp som finns, från rörelse och syn framförallt. Där man fick testa riktigt. 
Man var ute med rullstol och åkte buss. Man har en önskan att alla människor som 
sysslar med detta ska gå en sådan här utbildning för att börja tänka lite 
annorlunda.  

Hässleholm, stor kommun 

I vissa större kommuner har intervjupersonen eller deras kollegor själva hållit i 
utbildningar och kurser i tillgänglighet: 
 

Jag har anordnat utbildningar i 5-6 år och kallat både politiker och tjänstemän till 
en halvdagskurs med föreläsare, och varit ute och rullat med rullstol och gått med 
blindkäpp. Då lär de sig väldigt mycket. Sen har de ju också internutbildning kring 
just det här med lagstiftning. 

Helsingborg, stor kommun 

I de 21 kommuner som angett ”annat/vet ej” kan det vara så att samarbetet sker 
genom en dialog vid behov, och att det är svårt att peka ut något konkret 
samarbete. Samverkan sker också med Trafikverket då man söker statligt 
bidrag. Det kan också vara så att intervjupersonen inte själv känner till 
samarbetet, men att samarbete sker genom annan person på kommunen eller 
genom en annan förvaltning än där intervjupersonen arbetar. Det är också 
vanligt att man samarbetar med Trafikverket vid ombyggnader av det statliga 
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vägnätet genom kommunens tätorter. I dessa fall handlar det i regel inte om 
rena tillgänglighetsprojekt, utan tillgängligheten för funktionshindrade är 
snarare en fråga bland andra frågor. 

Det är generellt svårt för kommunerna att peka ut en kontaktperson på 
Trafikverket när det gäller tillgänglighetsfrågor. Många skånska kommuner 
nämner dock Eva Holmquist på Trafikverket och Oscar Grönvall (tidigare 
anställd på konsultföretaget Tyréns AB).  

Många kommuner är nöjda med det stöd man får genom Trafikverket, men viss 
kritik framförs också. I Mönsterås hade man hjälp av dåvarande Vägverket 
Region Sydöst inför åtgärdandet av de brister man funnit vid inventeringen. 
Kommunen fann att Vägverkets inställning till vad som är viktigt att åtgärda inte 
överensstämde med hur kommunen själva tänkt sig. Man upplevde att 
kommunens ambitionsnivå var högre än Vägverkets. Några kommuner anser att 
Trafikverket själva bör bli bättre på att utforma tillgängliga miljöer för 
funktionshindrade: 
 

Trafikverket har inte en rak linje de kör, det kan se väldigt olika ut på ställen som de 
gjort. De har handböcker men jag har sett att de inte följer någon konsekvent mall 
på hur en åtgärd ska se ut. De har experimenterat på vissa ställen och gjort en del 
konstiga lösningar. 

Sjöbo, liten kommun 

 

Trafikverket ligger inte särskilt i bräschen i sina egna gator, exempelvis deras 
genomfartsleder i våra byar. Jag har ofta fått samtal om varför gör ni ingenting i 
våra byar, men det är inte vårt ansvar det är Trafikverkets ansvar. Nu har man 
börjat göra en hel del. 

Ystad, medelstor kommun 

Många kommuner menar dessutom att Trafikverket kommit in sent i 
tillgänglighetsarbetet. I början, när HIN och ALM precis kommit, famlade man 
mycket och visste inte hur man konkret skulle göra. Flera säger att de fått 
”uppfinna hjulet” i varje kommun, eftersom de var tvungna att påbörja 
tillgänglighetsarbetet innan ritningar och rekommendationer fanns. 
Kommunerna menar att om man hade inväntat ytterligare dokumentation hade 
man haft svårt att hinna färdigt med arbetet till 2010. Detta är även en kritik 
riktat mot andra myndigheter och organisationer som verkar inom 
tillgänglighetsområdet, t ex Boverket, SKL och Handisam. Flertalet verkar dock 
överlag nöjda med de publikationer som ges ut om utformningen av 
tillgänglighetsåtgärder – flertalet synpunkter handlar om att informationen inte 
är samlad. 
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Figur 11. Samarbete med Trafikverket. 
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Stöd från annan myndighet/organisation 

Sammanlagt uppger 26 kommuner att de fått stöd från annan myndighet eller 
organisation än Trafikverket i sitt arbete med tillgänglighet, företrädesvis från 
SKL, Handisam och/eller Boverket (Figur 12). Kalmar, Älmhult och Aneby anger 
att det förekommer ett visst samarbete med länsstyrelsen. 24 kommuner uppger 
att de inte samarbetar eller erhåller stöd från någon annan myndighet eller 
organisation.   
 

Har det varit några tveksamheter eller liknande så har jag varit i kontakt med 
Boverket för att hitta stöd i lagstiftningen för att komma åt tillgänglighetsbitarna. 
Om det är en byggherre eller om gata, trafik och park har motsatt sig någonting, så 
har jag använt Boverket som lagligt stöd för att kräva fram åtgärderna. 

Eslöv, medelstor kommun 

Många av de kommuner som har fått stöd från andra myndigheter och 
organisationer än Trafikverket nämner att de deltagit i SKL:s undersökning som 
innebär en inventering av tillgängligheten i kommunen och framtagning av en 
s.k. EAH-spindel där resultatet presenteras i form av ett spindeldiagram9. 224 
av landets 290 kommuner (77 %) deltog i undersökning och 179 kommuner fick 
möjlighet till ett ekonomiskt stöd (20 000 kr) för att genomföra inventeringen 
med konsultstöd eller på annat sätt. För 10 referensobjekt i kommunen har 
enkelt avhjälpta hinder identifierats. Denna inventering gällde lokaler som 
badhus, bibliotek och vårdcentral, men även gångvägar, järnvägsstationer och 
busshållplatser ingick. Inventeringsprojektet ingår i den uppsökande 
informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder i kommunerna som 
Boverket och SKL fått i uppdrag av regeringen att genomföra i samråd med 
länsstyrelserna och Handisam. 

I Boverkets och SKL:s informationsuppdrag om enkelt avhjälpta hinder ingick 
även spurtseminarier som genomfördes under hösten 2009 – vinter 2010 i syfte 
att ge inspiration och stöd i kommunernas tillgänglighetsarbete.  Några av de 
intervjuade kommunerna nämner dessa seminarier, t ex Båstad och Vetlanda. 
På dessa seminarier lyfts goda exempel fram: 
 

Jag har jobbat mycket tillsammans med Handisam, Boverket och SKL. De skulle ha 
konferenser i fjol och blev så intresserade av vårt arbetssätt så jag har varit ute och 
berättat om Kristianstads arbetssätt. 

Kristianstad, stor kommun 

Flera av de intervjuade kommunerna är även med i Nätverket för 
tillgänglighetsfrågor, ett nätverk där personer inom kommun och landsting 

                                                            
9  SKL (2011). Enkelt avhjälpta hinder. Stockholm, Sverige: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/nyhetsarkiv_4/projektet-enkelt-avhjalpta-hinder-skl-s-
medverkan-samt-enkatresultat  



38 
Tillgänglighetsläget i Regions Syds kommuner 2011 

som på olika sätt arbetar med tillgänglighet möts och har ett erfarenhetsutbyte10. 
Nätverket är startat på initiativ av SKL och Handisam och har en koppling till 
det gemensamma verksamhetsstödet E-verktyget11 (ingen kommun nämner E-
verktyget).  
 

Jag är med i Handisams tillgänglighetsnätverk. Det är två träffar varje år och jag 
brukar vara på minst ett av dem. Det är jättebra för då får man se hur andra 
kommuner jobbar och hur man ligger till.   

Nässjö, medelstor kommun 

Många kommuner nämner även de skrifter, checklistor och mallar som 
produceras av Boverket, SKL och Handisam. Detta behandlas närmare under 
avsnittet Föreskrifter och verktyg. Någon kommun påpekar dock att Handisams 
och SKL:s inventeringsunderlag är bristfälligt och inte fullt ut tillgodoser kraven 
på tillgänglighet. Flera kommuner nämner sitt samarbete med olika 
handikapporganisationer, vilket behandlas under avsnittet Samarbeten. 

 
  

                                                            
10  Nätverket för tillgänglighetsfrågor: 

www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/infrastruktur/trafik/tillganglighet_i_trafik_och_utemiljo/n
atverk_for_tillganglighetsfragor  

11  E-verktyget: www.e-verktyget.se  
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Figur 12. Stöd från annan myndighet/organisation än Trafikverket. 
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Önskemål om stöd i framtiden 

De allra flesta kommuner önskar fortsatt stöd från Trafikverket i sitt arbete med 
tillgänglighet, till exempel olika former av kompetensstöd såsom riktlinjer och 
typlösningar samt goda exempel. Många önskar även en kontaktperson att 
vända sig till för rådgivning kring tillgänglighetsfrågor. Samtidigt bör det 
poängteras att Trafikverkets roll och ansvar gentemot kommuner och andra 
aktörer kommer att se annorlunda ut framöver på grund av det faktum att 
Trafikverket inte har sektorsansvar enligt Regeringens uppdrag till verket. 
Trafikverkets nya roll påverkar möjligheten till fortsatt kompetensstöd i 
kommunerna. Trots det redovisas nedan några av de önskemål och det behov av 
stöd som kom fram under intervjuerna. 

Även om frågorna i undersökningen framförallt gällde behovet av 
kompetensstöd, framförde tio kommuner även önskemål om ekonomiskt stöd 
för sitt arbete med tillgänglighet och menade att statliga bidrag var ett 
verkningsfullt incitament för kommunerna. 

Riktlinjer och typlösningar efterfrågas ofta och många menar att det är för stor 
variation i hur olika kommuner utformar tillgängliga miljöer. Flera påpekar 
dock att man inte behöver ytterligare ”hyllvärmare”, utan konkreta ritningar 
som kan användas som en standard. Det finns mycket material redan, inte minst 
i existerande riktlinjer för utformning av gator och vägar (VGU, GCM-
handboken osv.). Många vill ha en skrift där allting finns samlat – även var och 
hur man kan söka bidrag och vilken hjälp man kan få från olika myndigheter och 
organisationer. 
 

Det hade varit bra med goda exempel, så att man inte uppfinner hjulet en gång till.  

Borgholm, liten kommun 

 

Typlösningar på olika saker skulle underlätta mycket. Man kan tycka att man 
kommer på en bra lösning här, men åker man till grannkommunen ser det helt olika 
ut och det måste vara förvirrande för den som ska nyttja det.  

Vetlanda, medelstor kommun 

Även om många upplever att kunskapen och medvetenheten om tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättningar blivit bättre på senare år, behövs mer 
utbildning. Det är viktigt att alla som på olika sätt arbetar med tillgänglighet har 
en grundläggande förståelse för frågan. Här nämner många intervjupersoner ett 
kunskapsbehov hos politiker, entreprenörer, konsulter och privata 
fastighetsägare. Utbildningsbehovet är sannolikt större i små och medelstora 
kommuner, medan stora kommuner oftare är de som ger råd och inspirerar 
andra. Många kommuner menar att Trafikverket skulle kunna erbjuda 
utbildning för olika målgrupper, själva eller tillsammans med andra 
myndigheter som Boverket, SKL och Handisam. Man efterfrågar både bredare 
utbildningsinsatser (generell handikappförståelse) och mer specifika seminarier 
inom ett visst ämnesområde. 
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Förbättrade kommunikationskanaler mellan kommunerna efterfrågades, till 
exempel ett forum eller nätverk för att utbyta erfarenheter och information om 
vad som är på gång, hur man planerar och utformar osv. Flera intervjupersoner 
är med i tillgänglighetsnätverket som SKL och Handisam driver och menar att 
Trafikverket borde ha en roll där. Det bör dock poängteras att Trafikverket på 
nationell nivå i dagsläget redan deltar i tillgänglighetsnätverket i viss 
utsträckning, men man kan givetvis fundera över hur denna medverkan bör se 
ut i framtiden. 
 

Det kan faktiskt vara så att Trafikverket skulle kunna vara en sammanhållande 
organisation i det här. Trafikverket har sina kontakter med Sveriges alla 290 
kommuner och kanske kan bli en gemensam kunskapsbank. Det skulle kunna vara 
något.  

Karlshamn, medelstor kommun 

 

Kanske ett nätverk där man kan ses över kommungränserna och där Trafikverket 
och andra viktiga aktörer är med. De som jobbar med det här i varje kommun kan 
ha en anledning att träffas. Skånetrafiken kan också vara med. T ex ”hur blev det 
och hur går vi vidare?”.  

Landskrona, medelstor kommun 

 

De stora kommunerna klarar sig alltid men det är de mindre kommunerna som 
kanske vill ha stöd och bolla vissa frågor. Att man träffas angående tillgänglighet 
och enkelt avhjälpta hinder.   

Vetlanda, medelstor kommun 

Dialog och samverkan mellan kommunerna och Trafikverket diskuterades också 
av de intervjuade personerna. Många kommuner lyfte fram behovet av dialog 
och samverkan med Trafikverket i tidigt skede vid ny- och ombyggnader i det 
statliga vägnätet - att man kan planera insatser tillsammans och samverka. 
Många kommuner önskade även att det fanns en kontaktperson på Trafikverket 
(eller flera, dvs. även på det lokalkontor som man brukar ha kontakt med) för 
frågor som rör tillgänglighet i utemiljöer och kollektivtrafik för personer med 
funktionsnedsättningar. Det var framförallt en rådgivande funktion som 
efterfrågades, dvs. en person som kan kontaktas om man behöver diskutera 
lämpliga lösningar och få tips om hur man gjort i andra kommuner, fråga om 
var man kan hitta information osv. På motsvarande sätt blir en sådan 
kontaktperson lika mycket ett bollplank för Trafikverkets egen personal.  
 

Det skulle vara som bollplank eller råd när vi har ombyggnadsprojekt. En 
kontaktperson så man hade någon att diskutera lösningar med.  

Båstad, liten kommun 
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I Vimmerby är det våra gator rätt igenom, och i de andra orterna det har ju 
Trafikverket själva varit och gjort en del tillgänglighetsåtgärder och det har de inte 
diskuterat med oss. Det är lite konstigt för man är ju inne på att man ska titta 
gemensamt, men där har man gjort fysiska åtgärder utan att prata med oss.  

Vimmerby, liten kommun 

 

Vi skulle vilja ha en samverkan på plats när Trafikverket gör något.  

Kristianstad, stor kommun 
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Tillgänglighetsarbetet nu och i framtiden 

Är tillgänglighet en prioriterad fråga i kommunerna? 

De flesta kommuner anser sig ha ett fungerande tillgänglighetsarbete på så vis 
att frågan finns med vid om- och  nybyggnationer och att enkelt avhjälpta hinder 
har åtgärdats eller ska åtgärdas inom kort. Tillgänglighet är en lika prioriterad 
fråga som andra frågor, menar många. 
 

Jag skulle inte säga att tillgänglighet är mer prioriterad än andra frågor, men den 
är inte underprioriterad. Vi prioriterar tillgänglighet, trafiksäkerhet och 
framkomlighet lika i alla projekt. Vi har alla kompetenser i alla projekt, så att 
samtliga kriterier uppfylls. 

Malmö, stor kommun 

I några av de små kommunerna uttrycks dock en viss tveksamhet. Även om det 
finns en medvetenhet om att tillgänglighet för funktionshindrade är viktigt, gör 
resursbrist att man inte kan arbeta aktivt med tillgängligheten i den omfattning 
man skulle önska. Detta gäller ofta kommuner där man inte har budgeterat 
separat för tillgänglighetsåtgärder. Ett sämre tillgänglighetsarbete kan med 
andra ord ofta härledas till ett svagt politiskt intresse. Politiker måste vara 
medvetna om tillgänglighetsfrågor för att frågan ska bli prioriterad. Flera 
kommuner berättar även om att deras tillgänglighetsarbete borde vara mer 
systematiskt och planlagt än vad det är idag. 
 

Vi gör mindre åtgärder när det kommer någon och talar om det, men vi har inte 
någon plan för det. Nej, vi har egentligen inte tillräckligt med kunskap och absolut 
inte några avsatta pengar. 

Sävsjö, liten kommun 

Tillgodoses alltid tillgänglighetskraven? 

Det är många kommuner som anser att arbetet med tillgänglighet för personer 
med synnedsättningar är lite svårare. Man upplever att det är svårt att veta hur 
synskadade vill ha det och att det kommer nya rön som ibland omkullkastar det 
man tidigare gjort. En viss okunskap råder även när det gäller tillgänglighet för 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar, även om betydligt färre 
kommuner nämner denna grupp. 
 

När vi pratar med synskadade vill de inte ha kontrastmarkering på allting, det blir 
för rörigt när de ska ta sig fram om allt ska vara markerat. Alla papperskorgar, 
stolpar, elskåp och allt vad det är. De kände, precis som vi antog, att det blir som ett 
tivoli man är ute och går i. 

Västervik, liten kommun 
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Det behövs fortfarande en ökad kunskap och medvetenhet om tillgänglighet 
genom hela planerings- och byggprocessen. Därför är informations- och 
utbildningsinsatser även bland entreprenörer och konsulter nödvändiga. Det är 
viktigt för att inte bygga in nya fel. 
 

Där man borde göra en insats så är det bland de som utför arbetet, anläggare och 
byggare. Det har kanske inte nått ända ut. 

Lomma, medelstor kommun 

 

Också att våra entreprenörer har kunskapen så att vi får tillbaka det. ”Skulle vi inte 
passa på att göra ett ledstråk här när vi ändå asfalterar?” Så att man får den 
dialogen hela tiden. Att få ner tänket i hela kedjan så att utförarna själva ser vad 
som fungerar. 

Vellinge, medelstor kommun 

Svårigheten att kombinera tillgänglighetsanpassningar och vinterväghållningen 
nämns av flera kommuner. Det kan handla om att knoppar och räfflor på taktila 
plattor slits ner, ramper som inte kan skottas med plog utan måste sopas för 
hand, svårigheter att hålla snöfritt runt pollare osv. Tillgänglighetsanpassningar 
leder helt enkelt till nya krav på drift och underhåll i utemiljön - det är en sak att 
hålla god tillgänglighet i barmarksförhållanden och en annan sak i vinterväglag. 
 

Vid trafikljusen sitter det en knapp som man trycker på när man ska gå över. Om 
gubben som kör snöröjningen och sitter inne i traktorn inte tänker på de 
handikappade i rullstol, permobil och rullator utan lägger snöhögen fel i 
förhållande till knappen, då kommer de inte åt att trycka. Man måste utbilda hela 
kedjan, även personalen som är ute på fält. 

Karlshamn, medelstor kommun 

Diskussionen om vad som är ett enkelt avhjälpt hinder uppstår i flera av 
intervjuerna. Ibland finns det förutsättningar i den befintliga miljön som 
försvårar och fördyrar tillgänglighetsåtgärder. Många nämner utrymmesbrist 
som ett problem, t ex vid tillgänglighetsanpassning i befintliga gångtunnlar eller 
på smala trottoarer, där lösningen ofta blir mycket omfattande och dyr. 
Kommuner med stora höjdskillnader kan ha svårare att göra alla miljöer helt 
tillgängliga. Flera kommuner tar även upp trottoarer med kraftig sidolutning 
som ett problem. De inser givetvis att en sluttande trottoar är mindre lämpad för 
en person med rullstol, men att anlägga en helt ny trottoar är mycket kostsamt. 
 

Det är ruskigt dyrt att åtgärda i gatumiljö. Det finns väldigt många hinder som 
återstår, till exempel lutningar på trottoarer. Man bygger inte om en trottoar för att 
den lutar i sidled. Det kostar för mycket. 

Lund, stor kommun 
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HIN tar ju inte hänsyn till en liten sybehörsbutik som måste lägga flera 100 000 på 
att göra sin entré tillgänglighetsanpassad. 

Lomma, medelstor kommun 

Som vanligt i planeringssammanhang finns flera intressekonflikter. Några 
kommuner nämner den klassiska intressekonflikten mellan personer med 
rörelsenedsättning och personer med synnedsättning; en konflikt som man i 
föreskrifterna har löst genom att övergångsställen förses med en mindre 
nivåskillnad som kan kännas av med teknikkäpp och som ändå är tillräckligt låg 
för rullstolar att passera. Andra vanliga konflikterande intressen är mellan 
tillgänglighetskrav och krav i miljöer med stort kulturhistoriskt värde eller som 
är känsliga av andra anledningar. Det kan även handla om konflikter mellan 
tillgänglighetskrav och estetiska krav. Detta lyfts fram av flera kommuner som 
en ständigt pågående diskussion i planeringen och utformningen av våra städer 
och tätorter. 
 

Den som har synskada har inte samma önskemål som den som sitter i rullstol. Den i 
rullstol vill inte ha några kanter alls, men den synskadade han vill ha en liten kant 
som han kan känna med sin käpp. Det är konflikter hela tiden man får 
kompromissa. 

Oskarshamn, medelstor kommun 

 

Jag kan förstå landskapsarkitekterna också – de har sin gestaltning och så kommer 
någon och klampar in och vill lägga ledstråk i härsan och tvärsan. 

Malmö, stor kommun 

Även om fokus i den här undersökningen är på tillgängligheten i utemiljöer och 
kollektivtrafiken, tar många kommuner upp de privata fastighetsägarnas ansvar. 
Detta ansvar kan röra både innemiljöer och entréer liksom utemiljöer som inte 
är kommunal mark. I ett reskedjeperspektiv är det viktigt att alla delar i resan är 
tillgängliga. Flera kommuner berättar om hur man lyckats få med många privata 
fastighetsägare på banan, medan andra menar att det är en lång väg kvar och att 
deras påtryckningsmedel är tandlösa. 
 

Det finns ju områden, t ex Jakriborg, som inte är kommunens mark. Där ser jag att 
det skulle behövas tillgänglighetsåtgärder. Så tillsynssidan har en del att göra. Det 
skulle ju också vara klart till 2010, men vi har inte kunnat göra mer än att gå ut till 
alla fastighetsägare med en informationskampanj. 

Staffanstorp, medelstor kommun 

  



46 
Tillgänglighetsläget i Regions Syds kommuner 2011 

Hur har tillgänglighetsarbetet förändrats? Hur tänker kommunerna inför 
framtiden? 

I princip samtliga kommuner menar att kunskapen och medvetenheten om 
tillgänglighetsfrågor har ökat avsevärt de senaste 5-10 åren. Många menar att 
det till stor del beror på den tillgänglighetslagstiftning som finns, t ex kraven 
gällande enkelt avhjälpta hinder. Däremot anser flera intervjupersoner att 
kunskapen kan bli ännu bättre hos entreprenörer och konsulter, även om 
kunskapen förbättrats även här. 

Numera finns tillgänglighetsfrågan i regel med som en naturlig del vid all om- 
och nybyggnation, och för de kommande 5-10 åren tror många kommuner att 
tillgänglighetsarbetet kommer att fortsätta på så vis att tillgänglighet blir en 
alltmer naturlig och integrerad del i arbetet. Många kommuner framhåller dock 
att det är bra att göra rätt från början; det kan bli dyra pengar att åtgärda brister 
i efterhand. 
 

Det kommer att vara med på agendan i alla objekt, långsiktigt utgör det här en 
viktig del i all projektering i allmänna miljöer. 

Emmaboda, liten kommun 

Nu har vi passerat 2010. Intervjupersonerna i några kommuner är oroliga för att 
tillgänglighetsarbetet, nu när arbetet med enkelt avhjälpta hinder börjar bli 
färdigt, kommer att glömmas bort igen. Vissa kommunerna har haft personer 
anställda för att arbeta med tillgänglighet under den här tiden, men vad som 
händer med arbetet när de nu ska sluta är oklart. 
 

Vi har ju tillgänglighetsplaner. I den som vi nu gör är vi väldigt tydliga med att 
tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i alla beslut och i all planering. Lyckas vi 
med det under de närmaste tio åren så har vi kommit långt. Vi är inte riktigt där 
ännu. Likadant så tror jag att det är viktigt att för att det ska fungera framöver så 
ska det också finnas med i översiktsplaner, detaljplaner och i andra planer samt 
upphandlingar för att vi ska nå målet. Det går inte att bara en person eller en 
handling pratar om tillgänglighet, det måste bli bredare. 

Tomelilla, liten kommun 

Många kommuner drar slutsatsen att det är viktigt att fortsätta att aktivt arbeta 
med tillgänglighet. Man nämner ofta att det är någonting som kan underlätta för 
alla, inte bara för personer med funktionsnedsättningar utan även för personer 
som går med barnvagn, tunga väskor, högklackade skor osv. 

En annan vanlig slutsats är att man med relativt små medel kan göra det 
tillgängligare; det handlar om att göra rätt saker på rätt plats. Att det är ett 
komplext område, är det också flera som säger, där man ibland är villrådig på 
grund av olika instruktioner kring vad som bör göras. Några påtalar också att 
bortom de enkelt avhjälpta hindren, finns mer kostsamma åtgärder. 
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Det är svårt, är den enkla slutsats som går att dra. Det låter enkelt, men det är det 
inte. När man inte är rörelsehindrad i någon form är det väldigt svårt att se vad 
som är hinder och vad som inte är det. 

Simrishamn, liten kommun 

 

Det kostar inte så mycket om man har det med sig hela tiden. Just att inte bygga in 
nya fel. Alla som jobbar måste ha det tänket med sig, det är väl det som är svårt. 

Åstorp, liten kommun 
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4. Slutsatser och rekommendationer 

Många kommuner har kommit långt med enkelt avhjälpta hinder – 
dock har några få knappt börjat 

Tillgänglighetsarbetet i kommunerna har utgått från Boverkets föreskrifter HIN 
och ALM. Den tydliga lagstiftningen, inte minst rörande undanröjningen av 
enkelt avhjälpta hinder tills 2010, har starkt bidragit till att sätta 
tillgänglighetsfrågorna på agendan i kommunerna. 

Även om det fortfarande finns mer att göra, har många kommuner kommit 
riktigt långt i sitt tillgänglighetsarbete. 40 av 71 kommuner är klara med 
inventeringen av enkelt avhjälpta hinder i väg-, gatu- och stationsmiljöer och 34 
av 71 är klara eller nästan klara med att åtgärda brister utifrån inventeringarna. 
Fem kommuner har dock inte inventerat överhuvudtaget ännu. Det bör också 
noteras att ambitionsnivån skiftar mellan olika kommuner – vissa anser sig vara 
klara om man har inventerat/åtgärdat ett utvalt stråk eller område, medan 
andra menar att man aldrig blir helt klar eftersom det ligger i sakens natur. 

Det har skett en förbättring av tillgänglighetsläget i de skånska kommunerna 
sedan utvärderingen 2009 i dåvarande Vägverket Region Skåne (tidigare års 
utvärderingar har endast gjorts i Skåne, dvs. vi kan inte uttala oss om 
utvecklingen i de övriga länen). Redan 2009 hade alla skånska kommuner 
inventerat enkelt avhjälpta hinder i väg- och gatumiljöer, men det är nu fler 
kommuner som blivit klara med att åtgärda brister utifrån inventeringsarbetet. 
Det är dock svårt att göra jämförelser mellan undersökningstillfällena, då det i 
vissa fall inte är samma intervjuperson som uttalar sig och då det kvalitativa 
intervjumaterialet kan ha kodats och tolkats på olika sätt. 

Skillnader mellan länen kan bero på påverkansinsatser 

Det finns egentligen inga stora skillnader i tillgänglighetsläget mellan 
kommunerna i Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, Kalmar län och 
Jönköpings län. Det är dock fler kommuner i Skåne som har en tillgänglighets-
rådgivare (7 av 8 finns i Skåne län). Fler skånska kommuner har dessutom tagit 
ett helhetsgrepp på inventeringsarbetet till skillnad mot att inventera vissa 
utvalda stråk, områden, tätorter osv. 

Att kommunerna i Skåne har kommit lite längre på vissa punkter kan bero på att 
dåvarande Vägverket Region Syd arbetade systematiskt med kommunerna och 
erbjöd kurser och inventeringsstöd. Motsvarande insatser har gjorts i dåvarande 
Vägverket Region Sydöst, dock i något mindre omfattning. Det avspeglas också i 
intervjusvaren där de skånska kommunerna oftare anger att man samarbetar 
med Trafikverket genom kurser och Trafikverkets konsult (som hjälpte till med 
pilotinventeringar). 

I kommunerna i dåvarande Vägverket Region Sydöst anges oftare att man 
samarbetat med Trafikverket i samband med ombyggnader. Man uppger även 
oftare samarbete med SKL, Handisam och Boverket än vad de skånska 
kommunerna gör. 
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Tillgänglighet – nu en integrerad fråga? 

Tillgänglighetsarbetet har passerat sitt målår 2010, men än finns det en hel del 
kvar att göra. Tillgänglighetsfrågor förväntas nu att vara naturligt inkluderade i 
all planering och utformning i kommunerna. Att tillgänglighet verkligen är en 
integrerad fråga i praktiken ställer sig många tveksamma till. Till exempel 
upplever flera intervjuade personer att färre kommuner anställer 
tillgänglighetsrådgivare eftersom man nu har passerat 2010 – samtidigt som 
många lyfter fram betydelsen av att ha en teknisk tillgänglighetskompetens i 
kommunen som en pådrivande och samordnande kraft. Den utvecklingen 
betonar flera som oroväckande. Av regionens 71 kommuner har endast åtta en 
tillgänglighetsrådgivare. De flesta kommunerna (56 av 71) samarbetar dock med 
handikapporganisationer på något sätt, t ex genom kommunala handikapprådet. 

Det finns en betydligt större kunskap och medvetenhet kring tillgänglighets-
frågor jämfört med för 5-10 år sedan. Samtidigt efterlyser många kommuner 
ytterligare kunskapsstöd i form av riktlinjer och typlösningar samt goda 
exempel. Många upplever fortfarande en viss villrådighet kring hur man 
planerar och utformar miljöer som är tillgängliga och användbara för personer 
med olika typer av funktionsnedsättningar. 

Rekommendationer för kommunernas fortsatta tillgänglighetsarbete 

Tillgänglighetsläget i kommunerna har förbättrats de senaste åren även om det 
finns en stor variation mellan olika kommuner. Det finns dock anledning att 
fundera över hur vi arbetar med tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighetsfrågor 
måste vara en naturlig fråga som alltid beaktas i planeringen och utformningen 
av utemiljöer och kollektivtrafik. Det är viktigt att frågorna kommer in redan i 
ett tidigt skede, annars blir det ofta mer kostsamt. I sammanhanget efterlyser 
flera kommuner även en bättre dialog och samverkan med Trafikverket vid ny- 
och ombyggnader inom det statliga vägnätet– och att man redan i ett tidigt 
skede etablerar denna dialog och samverkan. 

Många kommuner anser sig ha ett fungerande tillgänglighetsarbete, men 
samtidigt är det oklart vad de egentligen menar med det. Om det handlar om att 
ha tillräcklig kunskap och medvetenhet så har detta blivit bättre, även då många 
menar att politiker, entreprenörer och konsulter kan bli mer medvetna. Även 
privata fastighetsägare är en grupp man gärna önskar ha mer med på banan. 
Många kommuner skulle också önska mer resurser till tillgänglighetsarbetet – 
några kommuner saknar helt personal som arbetar med frågan och det är även 
ett långsiktigt kontinuitetsproblem när tillgänglighetsfrågor blir knutna till 
enbart en person på kommunen som kanske även är tillfälligt anställd. 

Ett fungerande tillgänglighetsarbete handlar till stor del om att ha ett 
systematiskt och effektivt arbetssätt när man hanterar tillgänglighetsfrågor. Det 
innebär bland annat att kommunen: 

 upprättar en tillgänglighetsplan eller motsvarande strategiskt dokument 
samt kommunicerar mål och strategier till alla som berörs, 

 baserar sina åtgärder på en systematisk inventering, 
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 tillser att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för 
tillgänglighetsarbetet, 

 beaktar de organisatoriska aspekterna, t ex behövs en person utses som 
är ansvarig för att driva tillgänglighetsarbetet och det kan även finnas 
behov av en person som koordinerar tillgänglighetsarbetet inom 
kommunens olika förvaltningar, 

 ser till att all personal har grundläggande handikappförståelse – från 
politiker och tjänstemän till entreprenörer inom nyanläggning och drift 
och underhåll, servicepersonal, konsulter osv., 

 har tillgång till teknisk tillgänglighetskompetens (t ex 
tillgänglighetsrådgivare) som är kommunens expert/specialist rörande 
planering och utformning av tillgängliga miljöer, 

 regelbundet kommunicerar och samverkar med 
handikapporganisationer liksom involverar representanter från olika 
användargrupper i planeringen samt med de aktörer som berörs, 

 regelbundet följer upp och utvärderar tillgänglighetsarbetets 
fortskridande både med avseende på den generella utvecklingen i 
kommunen baserat på några indikatorer eller nyckeltal, effekter av 
genomförda åtgärder och hur arbetet i sig fungerar12 osv.  

Denna undersökning bedömer inte kvaliteten hos varje enskild kommuns 
arbetssätt, men ger en indikation på vad man hittills gjort, om man har en 
tillgänglighetsrådgivare och styrande dokument, om man har inventerat och 
åtgärdat enkelt avhjälpta hinder osv.  

                                                            
12  En metod för att utvärdera och förbättra en kommuns eller regions arbete med tillgänglighet i utemiljön och 

kollektivtrafiken utvecklas inom EU-projektet ISEMOA (www.isemoa.eu). ISEMOA:s tillgänglighetsrevision är klar 
i maj 2013. 



 

Bilaga 1: Översikt av de 71 kommunerna i Region Syd 
 

  Tillgänglighetsläget i kommunen 
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Alvesta         

Aneby1         

Bjuv1        

Borgholm         

Bromölla         

Burlöv1         

Båstad1        

Eksjö        

Emmaboda         

Eslöv         

Gislaved        

Gnosjö         

Habo         

Helsingborg        

Hultsfred        

Hässleholm        

Höganäs        

Högsby         

Hörby        

Höör1         

Jönköping         

Kalmar         

Karlshamn         

Karlskrona         

Klippan         

Kristianstad         

Kävlinge         

Landskrona         



 

  Tillgänglighetsläget i kommunen (forts.) 
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Lessebo1         

Ljungby         

Lomma        

Lund         

Malmö         

Markaryd         

Mullsjö        

Mönsterås        

Mörbylånga         

Nybro         

Nässjö        

Olofström         

Osby        

Oskarshamn        

Perstorp1         

Ronneby         

Simrishamn1         

Sjöbo         

Skurup         

Staffanstorp1        

Svalöv1         

Svedala         

Sävsjö         

Sölvesborg         

Tingsryd         

Tomelilla         

Torsås        

Tranås2         

Trelleborg         

Uppvidinge         



 

  Tillgänglighetsläget i kommunen (forts.) 
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Vaggeryd         

Vellinge         

Vetlanda         

Vimmerby         

Värnamo         

Västervik        

Växjö1         

Ystad         

Åstorp        

Älmhult         

Ängelholm         

Örkelljunga         

Östra Göinge1         
1) Ej helt fullständiga svar pga. svårigheter att nå rätt intervjuperson då denna slutat sin anställning, är 
sjukskriven eller dylikt 
2) Har ej deltagit i undersökningen, har i dagsläget ingen person som arbetar med tillgänglighet 

 

 

 
  



 

Bilaga 2: Tabeller med resultat per kommuntyp (liten, medelstor 
resp. stor kommun). 

Tabell 1. Förekomst av tillgänglighetsrådgivare i kommunerna. 

Alla (71 st) Liten kommun
(43 st) 

Medelstor
kommun (19 st) 

Stor kommun 
(9 st) 

N % N % N % N % 

Ja 8 11 % 2 5 % 2 11 % 4 44 % 

Nej 44 62 % 33 77 % 9 47 % 2 22 % 

Annat/Vet ej 18 25 % 7 16 % 8 42 % 3 33 % 

Inget svar 1 1 % 1 2 % 0 0 % 0 0 % 

 

Tabell 2. Samarbete med handikapporganisationer, kommunala handikapprådet eller liknande. 

Alla (71 st) Liten kommun
(43 st) 

Medelstor 
kommun (19 st) 

Stor kommun
(9 st) 

N % N % N % N % 

Ja, rutinmässigt 47 66 % 22 51 % 17 89 % 8 89 % 

Ja, vid behov el. 
mer sporadiskt 

9 13 % 8 19 % 1 5 % 0 0 % 

Nej 4 6 % 4 9 % 0 0 % 0 0 % 

Annat/Vej ej 10 14 % 8 19 % 1 5 % 1 11 % 

Inget svar 1 1 % 1 2 % 0 0 % 0 0 % 

 

Tabell 3. Förekomst av styrande dokument för tillgänglighetsarbetet. 

Alla (71 st) Liten kommun
(43 st) 

Medelstor
kommun (19 st) 

Stor kommun
(9 st) 

N % N % N % N % 

Tillgänglighetsplan 8 11 % 5 12 % 2 11 % 1 11 % 

Handikapplan 6 8 % 3 7 % 1 5 % 2 22 % 

Policydokument 7 10 % 2 5 % 5 26 % 0 0 % 

Program 6 8 % 2 5 % 2 11 % 2 22 % 

Finns i budget 5 7 % 3 7 % 2 11 % 0 0 % 

Styrande dokument 
saknas 

9 13 % 7 16 % 1 5 % 1 11 % 

Annat/Vet ej 29 41 % 20 47 % 6 32 % 3 33 % 

Inget svar 1 1 % 7 2 % 0 0 % 0 0 % 

 



 

Tabell 4. Genomförande av inventering av enkelt avhjälpta hinder (status). 

Alla (71 st) Liten kommun
(43 st) 

Medelstor
kommun (19 st) 

Stor kommun
(9 st) 

N % N % N % N % 

Klar (100 %) (hela 
kommunen) 

15 21 % 7 16 % 6 32 % 2 22 % 

Klar (100 %) 
(utvalda delar) 

25 35 % 16 37 % 7 37 % 2 22 % 

Stora delar klara 
(75 %) 

8 11 % 3 7 % 3 16 % 2 22 % 

Hälften eller mindre 5 7 % 3 7 % 1 5 % 1 11 % 

Har ej inventerat 5 7 % 5 12 % 0 0 % 0 0 % 

Annat/Vet ej 12 17 % 8 19 % 2 11 % 2 22 % 

Inget svar 1 1 % 1 2 % 0 0 % 0 0 % 

 

Tabell 5. Prognos för när inventeringen är klar. 

Alla (71 st) Liten kommun
(43 st) 

Medelstor 
kommun (19 st) 

Stor kommun
(9 st) 

N % N % N % N % 

Klar 31 44 % 15 35 % 12 63 % 4 44 % 

2011-2012 6 8 % 0 0 % 4 21 % 2 22 % 

2013 eller senare 6 8 % 3 7 % 1 5 % 2 22 % 

Annat/Vet ej 27 38 % 24 56 % 2 11 % 1 11 % 

Inget svar 1 1 % 1 2 % 0 0 % 0 0 % 

 

Tabell 6. Åtgärdande av brister utifrån inventeringsarbetet (status). 

Alla (71 st) Liten kommun
(43 st) 

Medelstor
kommun (19 st) 

Stor kommun
(9 st) 

N % N % N % N % 

Klar (90-100 %) 19 27 % 10 23 % 7 37 % 2 22 % 

Stora delar klara 
(75 %) 

15 21 % 5 12 % 8 42 % 2 22 % 

Hälften eller mindre 18 25 % 14 33 % 2 11 % 2 22 % 

Annat/Vet ej 18 25 % 13 30 % 2 11 % 3 33 % 

Inget svar 1 1 % 1 2 % 0 0 % 0 0 % 

 
  



 

Tabell 7. Prognos för när åtgärder är genomförda. 

Alla (71 st) Liten kommun
(43 st) 

Medelstor
kommun (19 st) 

Stor kommun
(9 st) 

N % N % N % N % 

Klar 12 17 % 6 14 % 5 26 % 1 11 % 

2011-2012 19 27 % 9 21 % 7 37 % 3 33 % 

2013 eller senare 13 18 % 9 21 % 2 11 % 2 22 % 

Annat/Vet ej 25 35 % 17 40 % 5 26 % 3 33 % 

Inget svar 2 3 % 2 5 % 0 0 % 0 0 % 

 

Tabell 8. Statligt bidrag för åtgärder. 

Alla (71 st) Liten kommun
(43 st) 

Medelstor 
kommun (19 st) 

Stor kommun
(9 st) 

N % N % N % N % 

Ja 14 20 % 10 23 % 3 16 % 1 11 % 

Ja, för tillgänglighet 
i kollektivtrafiken 

19 27 % 8 19 % 8 42 % 3 33 % 

Ja, för andra 
projekt 

6 8 % 5 12 % 1 5 % 0 0 % 

Nej 13 18 % 8 19 % 3 16 % 2 22 % 

Annat/Vet ej 15 21 % 8 19 % 4 21 % 3 33 % 

Inget svar 4 6 % 4 9 % 0 0 % 0 0 % 

 

Tabell 9. Samarbete med Trafikverket. 

Alla (71 st) Liten kommun
(43 st) 

Medelstor 
kommun (19 st) 

Stor kommun
(9 st) 

N % N % N % N % 

Kurs 7 10 % 4 9 % 3 16 % 0 0 % 

Kurs och 
kontaktperson 

1 1 % 0 0 % 1 5 % 0 0 % 

Ombyggnad 14 20 % 10 23 % 2 11 % 2 22 % 

Samarbete genom 
TRV:s konsult 

3 4 % 2 5 % 1 5 % 0 0 % 

Inget samarbete 
idag, men tidigare 

4 6 % 2 5 % 1 5 % 1 11 % 

Inget samarbete 18 25 % 8 19 % 7 37 % 3 33 % 

Annat/Vet ej 21 30 % 15 35 % 4 21 % 2 22 % 

Inget svar 3 4 % 2 5 % 0 0 % 1 11 % 

 



 

Tabell 10. Stöd från annan myndighet/organisation än Trafikverket. 

Alla (71 st) Liten kommun
(43 st) 

Medelstor 
kommun (19 st) 

Stor kommun
(9 st) 

N % N % N % N % 

SKL, Handisam 
och/eller Boverket 

23 32 % 12 28 % 7 37 % 4 44 % 

Regionförbund, 
Länsstyrelse, 
kommunförbund 

3 4 % 2 5 % 1 5 % 0 0 % 

Inget 
stöd/samarbete 

24 34 % 15 35 % 5 26 % 4 44 % 

Annat/Vet ej 7 10 % 4 9 % 3 16 % 0 0 % 

Inget svar 14 20 % 10 23 % 3 16 % 1 11 % 

 
  



 

Bilaga 3: Tabeller med resultat per län (Skåne län, Blekinge län, 
Kronobergs län, Kalmar län resp. Jönköpings län). 

Tabell 11. Förekomst av tillgänglighetsrådgivare i kommunerna. 

 

 

Alla (71 st) Skåne län 

(33 st) 

Blekinge 
län (5 st) 

Kronobergs 
län (8 st) 

Kalmar län 
(12 st) 

Jönköpings 
län (12 st) 

 N % N % N % N % N % N % 

Ja 8 11 % 7 21 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 0 0 % 

Nej 44 62 % 16 48 % 3 60 % 5 63 % 11 92 % 9 75 % 

Annat/Vet ej 18 25 % 10 30 % 2 40 % 3 38 % 0 0 % 3 25 % 

Inget svar 1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 

 

Tabell 12. Samarbete med handikapporganisationer, kommunala handikapprådet eller liknande. 

 

 

Alla (71 st) Skåne län 

(33 st) 

Blekinge 
län (5 st) 

Kronobergs 
län (8 st) 

Kalmar län 
(12 st) 

Jönköpings 
län (12 st) 

 N % N % N % N % N % N % 

Ja, rutinmässigt 47 66 % 22 67 % 5 100 % 3 38 % 9 75 % 8 67 % 

Ja, vid behov el. 
mer sporadiskt 

9 13 % 3 9 % 0 0 % 3 38 % 1 8 % 2 17 % 

Nej 4 6 % 2 6 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 1 8 % 

Annat/Vej ej 10 14 % 6 18 % 0 0 % 2 25 % 1 8 % 1 8 % 

Inget svar 1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 

 

Tabell 13. Förekomst av styrande dokument för tillgänglighetsarbetet. 

 

 

Alla (71 st) Skåne län 

(33 st) 

Blekinge 
län (5 st) 

Kronobergs 
län (8 st) 

Kalmar län 
(12 st) 

Jönköpings 
län (12 st) 

 N % N % N % N % N % N % 

Tillgänglighetsplan 8 11 % 4 12 % 0 0 % 2 25 % 2 17 % 0 0 % 

Handikapplan 6 8 % 5 15 % 0 0 % 1 13 % 0 0 % 0 0 % 

Policydokument 7 10 % 3 9 % 2 40 % 0 0 % 0 0 % 2 17 % 

Program 6 8 % 2 6 % 2 40 % 0 0 % 2 17 % 0 0 % 

Finns i budget 5 7 % 1 3 % 0 0 % 0 0 % 2 17 % 2 17 % 

Styrande dokument 
saknas 

9 13 % 15 45 % 0 0 % 1 13 % 1 8 % 3 25 % 

Annat/Vet ej 29 41 % 3 9 % 1 20 % 4 50 % 5 42 % 5 42 % 

Inget svar 1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 

 



 

Tabell 14. Genomförande av inventering av enkelt avhjälpta hinder (status). 

 

 

Alla (71 st) Skåne län 

(33 st) 

Blekinge 
län (5 st) 

Kronobergs 
län (8 st) 

Kalmar län 
(12 st) 

Jönköpings 
län (12 st) 

 N % N % N % N % N % N % 

Klar (100 %) (hela 
kommunen) 

15 21 % 9 27 % 0 0 % 0 0 % 2 17 % 4 33 % 

Klar (100 %) 
(utvalda delar) 

25 35 % 10 30 % 2 40 % 4 50 % 5 42 % 4 33 % 

Stora delar klara 
(75 %) 

8 11 % 4 12 % 2 40 % 1 13 % 1 8 % 0 0 % 

Hälften eller mindre 5 7 % 2 6 % 1 20 % 1 13 % 1 8 % 0 0 % 

Har ej inventerat 5 7 % 1 3 % 0 0 % 1 13 % 0 0 % 3 25 % 

Annat/Vet ej 12 17 % 7 21 % 0 0 % 1 13 % 3 25 % 1 8 % 

Inget svar 1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 

 

Tabell 15. Prognos för när inventeringen är klar. 

 

 

Alla (71 st) Skåne län 

(33 st) 

Blekinge 
län (5 st) 

Kronobergs 
län (8 st) 

Kalmar län 
(12 st) 

Jönköpings 
län (12 st) 

 N % N % N % N % N % N % 

Klar 31 44 % 16 48 % 2 40 % 2 25 % 5 42 % 6 50 % 

2011-2012 6 8 % 4 12 % 1 20 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 

2013 eller senare 6 8 % 2 6 % 1 20 % 0 0 % 2 17 % 1 8 % 

Annat/Vet ej 27 38 % 11 33 % 1 20 % 6 75 % 5 42 % 4 33 % 

Inget svar 1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 

 

Tabell 16. Åtgärdande av brister utifrån inventeringsarbetet (status). 

 

 

Alla (71 st) Skåne län 

(33 st) 

Blekinge 
län (5 st) 

Kronobergs 
län (8 st) 

Kalmar län 
(12 st) 

Jönköpings 
län (12 st) 

 N % N % N % N % N % N % 

Klar (90-100 %) 19 27 % 10 30 % 0 0 % 0 0 % 5 42 % 4 33 % 

Stora delar klara 
(75 %) 

15 21 % 9 27 % 3 60 % 0 0 % 1 8 % 2 17 % 

Hälften eller mindre 18 25 % 8 24 % 2 40 % 3 38 % 3 25 % 2 17 % 

Annat/Vet ej 18 25 % 6 18 % 0 0 % 5 63 % 3 25 % 4 33 % 

Inget svar 1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 

 
  



 

Tabell 17. Prognos för när åtgärder är genomförda. 

 

 

Alla (71 st) Skåne län 

(33 st) 

Blekinge 
län (5 st) 

Kronobergs 
län (8 st) 

Kalmar län 
(12 st) 

Jönköpings 
län (12 st) 

 N % N % N % N % N % N % 

Klar 12 17 % 6 18 % 0 0 % 0 0 % 2 17 % 4 33 % 

2011-2012 19 27 % 11 33 % 2 40 % 0 0 % 3 25 % 3 25 % 

2013 eller senare 13 18 % 7 21 % 2 40 % 1 13 % 2 17 % 1 8 % 

Annat/Vet ej 25 35 % 8 24 % 1 20 % 7 88 % 5 42 % 4 33 % 

Inget svar 2 3 % 1 3 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 

 

Tabell 18. Statligt bidrag för åtgärder. 

 

 

Alla (71 st) Skåne län 

(33 st) 

Blekinge 
län (5 st) 

Kronobergs 
län (8 st) 

Kalmar län 
(12 st) 

Jönköpings 
län (12 st) 

 N % N % N % N % N % N % 

Ja 14 20 % 7 21 % 0 0 % 1 13 % 3 25 % 3 25 % 

Ja, för tillgänglighet 
i kollektivtrafiken 

19 27 % 9 27 % 3 60 % 1 13 % 2 17 % 4 33 % 

Ja, för andra projekt 6 8 % 2 6 % 0 0 % 1 13 % 2 17 % 1 8 % 

Nej 13 18 % 5 15 % 1 20 % 1 13 % 5 42 % 1 8 % 

Annat/Vet ej 15 21 % 8 24 % 1 20 % 3 38 % 0 0 % 3 25 % 

Inget svar 4 6 % 2 6 % 0 0 % 1 13 % 0 0 % 1 8 % 

 

Tabell 19. Samarbete med Trafikverket. 

 

 

Alla (71 st) Skåne län 

(33 st) 

Blekinge 
län (5 st) 

Kronobergs 
län (8 st) 

Kalmar län 
(12 st) 

Jönköpings 
län (12 st) 

 N % N % N % N % N % N % 

Kurs 7 10 % 6 18 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 0 0 % 

Kurs och 
kontaktperson 

1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 

Ombyggnad 14 20 % 5 15 % 1 20 % 3 38 % 3 25 % 2 17 % 

Samarbete genom 
TRV:s konsult 

3 4 % 2 6 % 0 0 % 1 13 % 0 0 % 0 0 % 

Inget samarbete 
idag, men tidigare 

4 6 % 3 9 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 8 % 

Inget samarbete 18 25 % 6 18 % 2 40 % 2 25 % 3 25 % 5 42 % 

Annat/Vet ej 21 30 % 11 33 % 2 40 % 1 13 % 4 33 % 3 25 % 

Inget svar 3 4 % 0 0 % 0 0 % 1 13 % 1 8 % 1 8 % 

 



 

Tabell 20. Stöd från annan myndighet/organisation än Trafikverket. 

 

 

Alla (71 st) Skåne län 

(33 st) 

Blekinge 
län (5 st) 

Kronobergs 
län (8 st) 

Kalmar län 
(12 st) 

Jönköpings 
län (12 st) 

 N % N % N % N % N % N % 

SKL, Handisam 
och/eller Boverket 

23 32 % 9 27 % 1 20 % 3 38 % 2 17 % 8 67 % 

Regionförbund, 
Länsstyrelse, 
kommunförbund 

3 4 % 0 0 % 0 0 % 1 13 % 0 0 % 2 17 % 

Inget 
stöd/samarbete 

24 34 % 12 36 % 3 60 % 0 0 % 7 58 % 2 17 % 

Annat/Vet ej 7 10 % 6 18 % 1 20 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Inget svar 14 20 % 6 18 % 0 0 % 4 50 % 3 25 % 1 8 % 
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Trafikverket Region Syd, Box 543, 291 25 Kristianstad. Besöksadress: Björkhemsvägen 17
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon: 0243-795 90 

www.trafikverket .se
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