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Det ägs av 
kommunstyrelsen

Vänder sig till nämnder, 
verksamheter, näringsliv 
och Umeå kommunföretag



Tillgänglighet och användbarhet för 
personer med funktionsnedsättning

Ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett 

funktionsförmåga

Hur samhället hindrar eller möjliggör ett aktivt    

liv för alla



Funktionsförmågan hos oss människor varierar 

både mellan olika människor och för varje 

människa under ett helt liv

Vi föds med en viss funktion som förändras allt 

eftersom att vi blir äldre och beroende av vad vi 

är med om



Programmets tre kapitel

1. Umeå kommuns mål och vision

2. Samhällsnytta med tillgänglighetsarbetet

3. Umeå kommuns fokusområden –etapp 1 (grönt)

Bemötande Kultur fritid

Upphandling IT, information och 

Fysisk miljö kommunikation

Transporter Utbildning

Boende närmiljö    Arbete och sysselsättning
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Universell utformning

Patricia Moore, professor i industriell design vid 

Arizona State University, 1979

Utformning av produkter, tjänster, miljöer som är 

användbara för en så stor del av befolkningen som 

möjligt, utan speciell anpassning



Universell utformning – 7 principer

Användbarhetsfokus

Likvärdig

Flexibilitet 

Enkel och intuitiv

Uppfattbar information

Tolerans för misstag

Låg fysisk ansträngning

Storlek, utrymme och åtkomst

Utveckling

Att även väga in 

funktionella, sociala 

och känslomässiga 

dimensioner



Samarbeten

Seniortorget

Nationellt nätverk för tillgänglighet

PTS – Digitalhjälpen

Tillgängliga laddplatser för el-fordon

Riva hinder våld och utsatthet för personer med 

funktionsnedsättning



Funktionsnedsättning

Nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell 

förmåga. 

Källa: Socialstyrelsens 

termbank

funktionsnedsättning kan 

uppstå till följd av sjukdom 

eller annat tillstånd eller till 

följd av en medfödd eller 

förvärvad skada. Sådana 

sjukdomar, tillstånd eller 

skador kan vara av bestående 

eller av övergående natur.



Funktionshinder

Begränsning som en funktionsnedsättning innebär 

för en person i relation till omgivningen.

Begränsningar ex. svårigheter att klara sig själv i det 

dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i 

sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i 

utbildning och i demokratiska processer.                  

Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet i 

omgivningen.


