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Vänersborgs kommun har självmant 
skrivit på Agenda 22. Därmed vill man 
skapa en sådan tillgänglig stad som 
möjligt – för alla.

FN:s Agenda 21 handlar om att minska för-
bränningen av fossila bränslen. Det känner de 
flesta till. Men vem känner till Agenda 22?

– Agenda 22 är en strategi som kan använ-
das för att ta fram planer i kommuner världen 
om. Vänersborgs handikappolitiska program 
bygger på Agenda 22 och behövs eftersom 
människor med funktionsnedsättningar ännu 
inte har samma möjligheter som andra med-
borgare, säger Lars Wennberg ansvarig för 
att kartlägga den fysiska tillgängligheten i 
Vänersborgs kommun.

Agenda 22
Agenda 22 bygger på FN:s 22 standardregler 
för att tillförsäkra människor med funktions-
nedsättningar delaktighet och jämlikhet och 
består av tre delar: kännetecken för en bra 
handikappolitisk plan, organisation och ar-
betsmetoder.

– Sedan 2004 har vi kartlagt hur den fy-
siska tillgängligheten ser ut i publika lokaler, 
butiker och hotell i Vänersborg. År 2010 ska 
alla enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade. 
För det offentliga rummet har vi redan utfört 
många åtgärder för att öka tillgängligheten. 
Få kommuner har investerat så mycket och ta-
git ett sådant helhetsgrepp på tillgänglighets-
frågorna som Vänersborg, det törs jag säga.

Tillgängligt gaturum
I Vänersborgs stadskärna har alla gatu- och 
vägövergångar nedfasade trottoarstenar för 
att underlätta för personer med rullstol eller 
rullatorer. Dubbla postlådor finns överallt och 
signalstenar och kontrastmärkning i gatube-
läggningen gör det lättare för människor med 
nedsatt syn att orientera sig.

– Vi har även höjt gågator och trottoarer för 

att undvika höga trösklar till butiker och res-
taurangers entréer. Samarbetet har fungerat 
bra med fastighetsägarna som medverkat i 
finansieringen av förbättringarna.

Hur ser läget ut?
Västra Götalandsregionen har tillhandahål-
lit utarbetade databaser och mjukvara för 
att dels underlätta kartläggningen och dels 
kunna presentera resultaten på ett användar-
vänligt sätt för allmänheten.

– På kommunens och Vänersborgs Turist 
ABs hemsida kan man mycket utförligt, för 
olika publika fastigheter, butiker och hotell, 
se vad som är tillgängligt och vad som måste 
uppmärksammas. 

De närmaste åren kommer Vänersborgs 
kommun att kartlägga skolor och förskolors 

tillgänglighet.

Gott samarbete
Förutom att arbeta med den fy-
siska tillgängligheten arbetar 
Vänersborgs kommun även med 
attityd- och bemötandefrågor 
och för att höja den generella 
kunskapsnivån för funktions-
hindrades levnadsvillkor.

Kerstin Blom är ordförande 
för Handikappförbundens Sam-
arbetsorgan i Vänersborg, en 
paraplyorganisation för 20 olika 
föreningar:

– Vänersborgs kommun har under många 
år varit väldigt uppmärksamma och tänker 
bra runt frågor som rör funktionshindrades 
tillgänglighet. Vår granskningsgrupp har ett 
mycket inarbetat och gott samarbete med 
kommunens representanter. Vi känner att 
kommunen lyssnar på oss och tar del av vår 
kunskap.  Det är inte alltid enkelt, ibland kan 
olika funktionshindrades gruppers behov stå 
i kontrast till varandra, men tillsammans fin-
ner vi alltid bra lösningar. 

Även på internet jobbar kommunen hårt 
med tillgängligheten. I januari 2007 fick 
Vänersborgs kommuns hemsida bäst betyg i 
området, när den tekniska tillgängligheten på 
hos olika myndigheters hemsidor testades..

- Vi tänker alltid på att bygga våra webb-
sidor så tillgängliga som möjligt för alla oav-
sett funktionshinder, säger Catrin Andersson, 
webbredaktör.

- Nyligen lade vi ut de första teckenspråks-
filmerna och material på lättläst svenska. Vi 
har också inlett en dialog med Handikappo-
litiska rådet hur vi kan förbättra sidan ytter-
ligare.

Vänersborg tar stadens 
tillgänglighet på allvar

Lätt att rulla in. Lundborgs Herrekipering har fått fler kunder sedan Edsgatans gågata höjdes 
i nivå med fastighetens entréer i somras. ”Vi förändrar nu butikens inredning och provrum 
för att underlätta för funktionshindrade att besöka butiken”, säger Erik Lundborg, på bilden 
tillsammans med Lars Wennberg, ansvarig för projekt tillgänglighet i Vänersborg.
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ANNONS

Ett företags framgångar och 
lönsamhet beror idag i hög 
grad på medarbetarnas kom-
petens, motivation och livssi-
tuation. Humanhälsan vårdar 
humankapitalet.

Humanhälsan bedriver modern fö-
retagshälsovård som syftar till att 
skapa och behålla en arbetsplats där 
människor trivs och mår bra.

Styrkan i Humanhälsan ligger i 
helhetssynen på individ och orga-
nisation. 

- Oavsett om problemet härrör 
från arbetsplatsen eller privatlivet 
är det viktigt att ta tag i det, annars 
blir det ett arbetsmiljöproblem på 
sikt, menar Ingela Härröd, företa-
gets vd och grundare.

Rätt team efter kundens behov
Humanhälsan arbetar systematiskt 
och lösningsfokuserat med hälso-
främjande, förebyggande och reha-
biliterande åtgärder. 

Ökad framgång genom ökad livskvalitet
Inom Humanhälsan finns ett team 

bestående av bland annat beteende-
vetare, läkare, socionom, psykolog, 
sjukgymnast, företagssköterska, 
friskvårdskonsulent, arbetsmiljöin-
genjör, arbetskonsulent och yrkes-
vägledare som erbjuder:
• En utbyggd medicinsk företags-
hälsovård
• En bred psykosocial verksamhet
• Personal- och organisationsut-
veckling/utbildning
• Arbetslivsinriktad rehabilitering
• Friskvård

Humanhälsan nära dig
För Humanhälsan är lyhördheten 
för företagskundernas behov vik-

tig. Därför erbjuds kunderna en 
frihet och trygghet i sin relation till 
Humanhälsans företagshälsovård. 
Kunderna kan antingen skriva avtal 
utan anslutningsavgift eller anlita 
Humanhälsan för enstaka uppdrag.
Humanhälsan, med 30 medarbetare 
och 20 underleverantörer, återfinns 
i Vänersborg, Lerum, Göteborg, 
Uddevalla, Trollhättan, Kungälv 
och Stenungssund.

I Vänersborg anlitas företaget 
bland annat av Vänersborgs kom-
mun, Polismyndigheten, Vattenfall, 
Apoteket och Coop.
Humanhälsan är en certifierad före-
tagshälsovård och kvalitetscertifie-
rade enligt ISO 9001:2000.

Humanhälsan utgår alltid ifrån det specifika företaget och 
individens	behov. Belfragegatan 2, Vänersborg • Tel: 0521-28 90 00

info@humanhalsan.se • www.humanhalsan.se


