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Introduktion 
Program för ett tillgängligt samhälle är ett av fjorton program som stadens nämnder 

och bolagsstyrelser ska utgå ifrån när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå 

stadens mål om en stad för alla. Det bygger på FN- konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, den nationella funktionshinderpolitiken och på 

stadens vision 2025.  

Syftet med programmet är att ge vägledning för att säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning får samma möjligheter som andra att utöva sina demokratiska 

rättigheter och skyldigheter. I programmet tydliggörs stadens inriktning för arbetet. 

Programmet pekar ut sex områden som är prioriterade för staden att arbeta med: 

1. Öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning 
(artikel 8)  

Borås Stad ska genom ökade kunskaper om och kontakter med personer med 

funktionsnedsättning förändra attityder, undanröja fördomar, samt underlätta 

för dem att använda sina demokratiska rättigheter. Kunskapen om kapacitet 

och kunnande hos personer med funktionsnedsättning ska ökas.  

2. Öka tillgängligheten (artikel 9)  

Borås Stad har en god fysisk tillgänglighet. Vi ska fortsätta att utveckla 

tillgänglighet ur alla aspekter, med Västra Götalandsregionens riktlinjer och 

standard som grund för arbetet. Fram tom 2020 ska tillgänglighet för personer 

med kognitiva funktionshinder prioriteras.  

3. Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)  

Personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt personal ska få 

stöd, information och utbildning för att motverka våld och tvång.  

4. Utbildning för alla (artikel 24)  



 

Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som 

andra till skola och utbildning, liksom barn till vårdnadshavare vars 

funktionsnedsättning begränsar deras möjlighet att stödja barnet i skolarbetet. 

Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att ha möjlighet att nå målen. 

Verksamheterna ska arbeta inkluderande.  

5. Fler människor i arbete (artikel 27)  

Borås Stad ska vara ett föredöme och verka för lika möjligheter till produktivt 

och inkomstbringande arbete för personer med funktionsnedsättning, och 

medverka till att de får en meningsfull sysselsättning. Kapacitet och kunnande 

hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara.  

6. Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)  

Fritids- och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Borås Stad ska ge 

möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet som 

andra. Det är angeläget att planera och underlätta och ge stöd så alla utifrån 

sina behov kan delta i aktiviteter och göra bra hälsoval.  

Alla nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att genomföra och förverkliga 

programmet. Detta görs inom ramen för ordinarie planering och uppföljning av 

verksamheten. Programmet utgör vidare en grund för samverkan inom staden och för 

samråd med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 

samt andra berörda aktörer och ansvariga huvudmän. Programmet* åtföljs sedan av 

en handlingsplan. 

*Programmen och handlingsplanen är i sin genomförandefas. 

Syfte och frågeställningar 
Att utvärdera handlar om att beskriva, förklara, värdera och föreslå utifrån 

systematiskt insamlade och analyserade data. Det är det förklarande och värderande 

arbetet som skiljer utvärdering från uppföljning. Uppföljning handlar om att registrera 

och beskriva ett händelseförlopp, det vill säga svara på frågan vad som har hänt, 

medan utvärdering också svarar på frågan varför något har hänt eller inte har hänt. 



 

Utvärderingens syfte var att undersöka programmets relevans, måluppfyllelse och 

genomförande. Utvärderingen ska besvara följande frågor: 

• Är förvaltningar och bolag beredda att arbeta med tillgänglighet? 

• I vilken utsträckning används programmet i praktiken?  

• Vilka indikatorer finns?  

Datainsamlingsmetoder och deltagare  
Utvärderingen bygger på:  

• Intervjuer.  

• Enkät till förvaltningschefer, verkställande direktörer (VD) samt föreningar. 

• Budget beskrivningen 2019 – 2020. 

• Synpunkthanteringssystem 2018- 2020. 

Intervjuer 
Intervjuer används för att få djupare kunskap om hur programmet används. Sju 

personer var tillfrågade, två svarade inte, en tackade nej, och fyra tackade ja.  Av de 

dessa som tackade ja, har en person svarat på frågorna via mejl.  

Enkät 
Två typer av enkäter skapades. En riktat till förvaltningschefer och en riktat till 

funktionshinderföreningar samt pensionärsföreningar. 

Enkäten till alla förvaltningschefer (FC) 

och VD i Borås ger bilder av kunskap 

och perspektivet i ledningsgruppen. 

Enkäten skickades i november 2020. 

Påminnelser skickades efter två veckor 

till de som inte hade svarat. Sexton 

svarade på enkäten, en svarsfrekvens 

på 67 procent.  
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Enkäten till föreningar skickades i 

början av december. Enkäten till 

föreningar som är medlem i 

samarbetsorgan, skickades enkäten till 

samarbetsorganorganisationen som 

sedan ska skickas vidare till deras 

medlemmar. Påminnelser skickades ut 

efter två veckor till de som inte hade 

svarat. Fjorton svarade på enkäten, en 

svarsfrekvens på 43,75 procent. 

Budget 
Vi gick också igenom 2020 budget beskrivningen som är tillgängligt via STRATSYS. 

Budget beskrivningen ger bilder av ambitioner och några exempel om hur 

förvaltningarna arbetar med tillgänglighet i praktiken. 

Synpunkthantering 

Genom synpunkter från medborgarna kan vi också få indikatorer på hur 

tillgänglighetsarbetet i staden upplevs av vår medborgare. I Borås kan medborgarna 

lämna in synpunkter på olika sätt bland annat genom en synpunktshantering App 

eller på boras.se. Synpunkthanteringen är ett verktyg som Borås stad erbjuder sina 

medborgare sedan i 2013. Syftet med synpunkthanteringen är att ge möjligheter till 

medborgarna att ge feedback till staden.  

Resultat  

Tillgänglighet handlar om mänskliga rättigheter och demokrati. Att förstår varför vi gör 

vad vi gör är viktigt för att tillgänglighetsarbetet ska kunna gå framåt och vara en del 

av vår vardagsrutin. Eftersom program för ett tillgängligt samhälle är baserat på FN 

konventionens rättigheter för personer med funktionsnedsättning är därför kännedom 

om FN konventionen angeläget. Skyldigheter uppkommer då de lokala politikerna har 
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föreningar
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fattat beslut om att förverkliga ett visst program för ökad tillgänglighet. Beslutet 

innebär att personalen ska arbeta enligt programmet, som integrerats i det dagliga 

arbetet. 

I enkäten till föreningar, förvaltningscheferna och VD hade vi ställt frågan om de 

känner till följande: 

• FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,  

• Program för ett tillgängligt samhälle  

• Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle.  

Är förvaltningar och bolag beredda att arbetar med 

tillgänglighet? 

God förståelse för funktionshinderfrågor inom ledningen 
Elva av förvaltningscheferna eller VD (68,75%) svarade att de känner till FN 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, programmet 

samt handlingsplan för ett tillgängligt samhälle.  

De flesta FC och VD svarade att de har ganska stor eller mycket stor kunskap om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (75%), fysisk tillgänglighet (87,5%), 

kognitiv tillgänglighet (62,5%), personer med funktionsnedsättning (81,25%). 

Däremot svarade de flesta att de har liten kunskap om universell utformning även om 

de känner till begreppet (68,75%). Förvaltningschefer och VD bolag (68,75%) 

utrycker att det är viktigt att personal (även om de inte arbetar direkt med 

målgruppen) har kunskap om personer med funktionsnedsättning, deras rättigheter, 

tillgänglighet och bemötande. Detta är även 90 procent av föreningarna överens om. 

Föreningarna känner till program för ett tillgängligt samhälle 
Program för ett tillgängligt samhälle verkar vara känd bland funktionshinder och 

pensionärsföreningar som svarade på enkäten. Tretton av fjorton (92%) föreningar 

som svarade kände till programmet. Detta är ett tecken på att tillgänglighetsarbetet 

syns utåt. De flesta föreningar som svarade på enkäten var dessutom involverade i 

till exempel framtagande av programmet, revideringsarbete av handlingsplanen, 



 

deltagande i funktionshinderrådet samt annat samarbete med 

tillgänglighetskonsulenten och funktionshinderkonsulenten. 

Många arbetar med tillgänglighetsfrågor  
De flesta förvaltningschefer och VD svarade att de arbetar till en viss del i olika 

tillgänglighetsområden. Hälften av förvaltningschefer/ VD svarade att de arbetar i hög 

utsträckning av att skapa kunskap om personer med funktionsnedsättning. De flesta 

svarade att de arbetar bara till en viss del för att göra information/kommunikation 

tillgängligt.  

 

Sex som svarade har svarat att deras nämnd har uppdrag enligt handlingsplan för ett 

tillgängligt samhälle. Resultaten utifrån enkät till förvaltningar/bolag visar att de som 

känner till programmet arbetar med tillgängligheten i högre utsträckning än de som 

inte känner till programmet. Däremot är det inte en självklarhet att förvaltningar som 

har specifika tillgänglighetsuppdrag enligt handlingsplanen arbetar mer med 

tillgänglighet än dem som inte har specifika uppdrag.  
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I vilken utsträckning används programmet i praktiken?  

Användning av programmet i praktiken  
Resultaten från intervjuer visar att programmet inte nödvändigtvis har varit känt hos 

medarbetarna såsom verksamhetschefer eller används i verksamheternas 

tillgänglighetsarbete. Utav fyra som har tackat ja till intervjun, använder endast en 

programmet till exempel för att vara med i ett projekt eller att arbeta med olika delar i 

handlingsplanen i andra projekt. Hen tycker att det är upp till tjänstepersoner som 

känner till programmet att sprida och göra att programmet används i praktiken.   
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Styrdokumenten finns ju! Vår politiker har varit väldigt tydligt. Det är 

ju vi som känner till styrdokumentet som är skyldiga att sprida och 

använda det.  

Jag har till exempel sagt till andra att det inte är frivilligt att vara med 

i det projektet som jag har varit med i. Då det står tydligt i vårt 

program för ett tillgänglighet samhälle att vi måste jobba med detta.  

Personen menar att politiska beslut innebär att personalen ska arbeta enligt 

programmet och att programmet integrerats i det dagliga arbetet i Borås stad. 

En annan tycker att även om de inte har använt programmet för att driva fram något 

projekt skulle programmet vara behjälpligt i att driva fram samarbete med andra 

förvaltningar.  

Vi har inte använt programmet för att driva fram något projekt men 

man kanske skulle kunna göra det när t.ex. några förvaltningar vill 

anställa personer med funktionsnedsättning men inte vill betala. 

Andra faktorer som styr 
Faktorer som styr tillgänglighetsarbete i olika förvaltningar förutom programmet och 

handlingsplanen är: 

• Kontakter med funktionshinderföreningar 

• Medvetenhet hos personal om tillgänglighetsfrågor 

• Kompetens hos personal 

• Ekonomiska förutsättningar 

• Engagemang från förvaltningsnivå/ förvaltningschefer 

Tretton av sexton FC/VD tycker att programmet ska integreras med andra 

styrdokument eller inkluderat i stadens värdegrund. Denna föreställning delas även 

av föreningarna som tycker att tillgänglighetsperspektivet ska vara integrerad i det 

dagliga arbetet i hela staden och staden säkerställer att tillgänglighet är ett prioriterat 

område. 



 

 

Däremot tycker vissa att ett separat program behövs för att tydliggöra och påminna 

förvaltningar/ bolag att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighetsarbete kräver 

oftast stort samarbete med andra. Några personer upplever vissa svårigheter att 

samarbeta med andra förvaltningar eftersom samarbetet är oftast personbundet. 

Vissa tycker att staden inte behöver program för specifika grupper om alla tar sitt 

ansvar och tillgänglighets frågor borde vara en ’hygien faktor’ i alla förvaltningar/ 

bolag. 

Det kanske inte programmet i sig som är problemet snarare det är 

organisationen eller strukturen. Det är mitt ansvar och inte andra 

förvaltningens ansvar.  

Vilka indikatorer finns?  

Handlingsplanen  
Handlingsplanen till program för ett tillgängligt samhälle följs upp regelbundet. I 

handlingsplanen finns det konkreta mål som är kopplade till olika prioriterande 

artiklarna i programmet. Resultaten från handlingsplanen används som en indikator 

av olika tillgänglighetsarbeten i staden relaterat till aktiviteter som beskrivits i 

handlingsplanen. Däremot belyser inte resultaten alla tillgänglighetsarbeten som 

förvaltningar/ bolag är engagerade i.  
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Budget beskrivningen 
Budget beskrivning kan vara en av idikatorerna på tillgänglighetsarbete i staden. Sju 

FC eller VD svarade att tillgänglighetsarbete finns i budgeten, tio svarade att 

tillgänglighetsarbete finns i deras verksamhetsplan och/eller andra styrdokument. 

Endas fem svarade att tillgänglighetsarbete finns i både budgeten och 

verksamhetsplan. En förvaltning eller bolag svarade att tillgänglighet inte är ett av de 

prioriterad områden i sin förvaltning/bolag eftersom de inte arbetar med målgruppen. 

Vi gick också igenom budget beskrivningen som är tillgängligt via STRATSYS. 

Resultaten visar att nio av fjorton förvaltningar (64%) använder begreppet 

’tillgänglighet’ i sin årliga budget rapport i 2020. De flesta förvaltningar som använder 

begreppet har konkreta beskrivningar om hur de arbetar och inom vilka område de 

arbetar med att öka tillgängligheten. Några exempel på beskrivningar som finns: 

− ’…att uppfylla Borås Stads krav på tillgänglighet.’ 

− ’Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning.’ 

− ’Ett annat viktigt arbete 2020 är att förbättra den kognitiva och fysiska 

tillgängligheten, i verksamheter och på anläggningar, spår och leder som 

förvaltningen ansvarar för. 

Synpunkthantering  
Utredaren har genom dokumentstudier gått igenom redovisning av inkomna 

synpunkter 2018 – 2020. Rapporter finns till olika förvaltningar men inte bolag. 

Verksamhetsmått i kommungemensamma kriterier fördelas i fyra delar: bemötande, 

fysisk miljö, Information och tjänster. Till rapporten har ett antal klagomål och även 

beröm till bemötande, fysisk miljö och information redovisats. 



 

Tabell 1 Fördelning av kommungemensamma kriterier - Klagomål 2018-2020 

Utav 14 förvaltningar har tre svarat att de har en specifik kategori till tillgänglighet. 

Några exempel av synpunkter som har kommit in till synpunkthantering som är 

relaterat till tillgänglighetsfrågor: 

• Personal som använder stark parfym. 

• Möjlighet för sysselsättning till unga med funktionsnedsättning under 

sommarlovet. 

• Tydlig information till exempel om hanteringen av pandemin, rutiner till 

brukaren och anhöriga. 

Det har förekommit också att personer lämnar synpunkter via till exempel telefon, 

tjänstepersoner och funktionshinderrådet. Föreningarna som har svarat på enkäten 

rapporterade att oftast mejlade de tjänstepersoner för att lämna in synpunkter om 

bristande i tillgängligheten i Borås.  

 

16,70%

33,30%

33,30%

66,70%

Hur har ni rapporterar brister i tillgängligheten i Borås?

hemsidan Synpunkthanterings App Telefon Mejl till tjänstepersoner

År Bemötande Fysisk miljö Information 

2018 180 699 52 

2019 195 1572 73 

2020 45 1194 84 



 

Föreningarnas upplevelse om tillgängligheten i staden. 
De flesta föreningarna som har svarat på enkäten tycker att tillgängligheten i Borås 

har blivit bättre i många olika områden.  

 

Några har kommenterat dock att: 

• tillgängligheten för målgruppen personer med kognitiva funktionsnedsättningar 

inte har förbättras. 

• fysisk tillgängligheten är sämre på vintern och under sociala evenemang/ 

kulturevenemangen. 

Hur ska vi arbeta vidare med programmet?  
Tio av sexton FC/VD  tycker att program för ett tillgänglighet samhälle ska integrera i 

andra styrdokument eller stadens värdegrund. Några kommentarer som har kommit 

in från FC och VD samt föreningar: 

• Säkerställa att tillgänglighet är ett prioriterat område som staden ska fortsätta 

arbeta med. 

• Tillgänglighetsperspektivet ska vara integrerat i det dagliga arbetet i hela 

staden. Till exempel: 
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o alla ska ta hänsyn till tillgängligheten vad man än diskuterar och 

planerar -  både vid nyplanering och vid ändringar. 

o tillgänglighetsarbete skall vara genomtänkt och etablerat i stadens 

arbetsmetoder och i administrativa verktyg.  

• Integrerar olika styrdokument och uppföljningen i en gemensam strategi. 

Rekommendationer 
• Prioriterande område som tillgänglighet kan gynnas om det är tydligt beskrivit i 

ett övergripande program och i Borås stads vision.   

• Tillgänglighet som prioriterat område tydligt beskrivit i stadens styrdokument.  

• Ha ett systematiskt arbetssätt så styrdokument är känt i olika nivåer inom 

organisationen och Borås egna bolag.  

• Ha systematisk regelbunden uppföljning och rapporteringssystem i 

budgetbeskrivning. 

• Genom synpunkthanteringssystem har Borås redan en systematisk 

regelbunden uppföljning och rapporteringssystem för att fånga upp feedback 

direkt från medborgarna. Tillgänglighetskategori saknas dock i de flesta 

förvaltningarna.  

• Ha ett systematiskt rapporteringssystem för att följa upp tillgänglighetsarbete i 

Borås stads egna bolag speciellt till de prioriterade områden som staden har. 

Utvärderingens begränsningar 
• Enkäten omfattar förvaltningschefer och VD (Borås egna bolag) i staden kan 

utvecklas och sprida vidare till andra nyckel personer som till exempel 

verksamhetschefer.  

• För att kunna följa upp och utvärdera krävs en plan kring vad som ska 

utvärderas och varför. Idealt ska tanken om att programmet ska utvärderas 

finnas redan innan  programmet har startat. Detta för att säkerställa att 

relevant information samlas in under programmets gång samt att stötta även 

arbetet med att formulera vad en insats ska leda till och hur den ska 

genomföras. Dessvärre var det inte tänkt från början att synpunkthantering 

eller budget kunde användas som indikator av tillgänglighetsarbete i staden.   
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