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Utgångspunkter
Planen utgår från den tillgänglighetsplan som Uppsala universitet har fastställt. Vid
universitetet skall människor med funktionshinder kunna arbeta och bedriva studier på
likvärdiga villkor som andra. Personer med funktionshinder skall bemötas med samma
respekt och förståelse som andra. Kunskap, inlevelse, respekt och samarbete är nyckelord
för ett gott bemötande vid Uppsala universitet.
Planen är godkänd av UCRS styrelse 2016-06-01.
Tillgänglighetsplanen gäller alla anställda vid centrum och har som huvudsakliga juridiska
utgångspunkter följande:






Diskrimineringslag (SFS 2008:567).
Förordningen (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för genomförande av
handikappolitiken.
Högskolelagen (SFS 1992:1434), i tillämpliga delar och regleringsbrevet för 2002
Regleringsbrevet avseende 2005 där högskolor skall beakta behovet av särskilt
pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder.
Riksdagens handlingsplan för handikappolitiken ”Från patient till medborgare” (prop
1999/2000:79).

Begreppsdefinitioner
Funktionshinder och de aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsbegränsningar som det
kan leda till måste ses i sitt sammanhang och till den omgivning som man möter. Det är inte
enbart miljön som är i fokus utan samspelet mellan personen, funktionshindret och
omgivningen är centralt för att nå lösningar på eventuella problem. Den definitionen av
begreppet funktionshinder som avses är:
Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga. Begränsningarna beror på en
skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått senare i livet eller
kan förväntas uppstå (Diskrimineringslagen 2008:567).
Begreppet tillgänglighet beskriver möjligheter till full delaktighet och att ingen utestängs på
grund av utformning eller innehåll i UCRS lokaler, verksamhet och information.

1) Ansvar
Ansvaret för centrums tillgänglighet har föreståndaren. Arbetet med att utarbeta en
tillgänglighetsplan sker i samverkan med arbetsgrupperna för jämställdhet och arbetsmiljö.
Tillgänglighetsplanen skall göras åtkomlig på centrums hemsida och som papperskopia.
Arbetsgrupperna för jämställdhet och arbetsmiljö skall fungera som en kontaktgrupp där
synpunkter och klagomål kan kanaliseras vidare för lämplig åtgärd. Arbetsgrupperna består
av representanter för samtliga verksamma yrkeskategorier vid institutionen (forskare, lärare
och TA-personal, doktorander) och skall förnyas kontinuerligt.

2) Övergripande mål
Vid Centrum för rysslandsstudier skall människor med funktionshinder kunna arbeta på
likvärdiga villkor som andra. Personer med funktionshinder skall bemötas med samma
respekt och förståelse som andra. Alla människor ska känna sig väl bemötta vid ankomsten
till centrum och ha goda möjligheter att orientera sig inom enheten.

3) Löpande åtgärder
På centrums hemsida finns tillgänglighetsplanen åtkomlig samt Sisus (Statens institut för
särskilt utbildningsstöd) nationella program för ökad kompetens om bemötande ”Om
bemötande av människor med funktionshinder”. Då UCRS inte har någon grundutbildning
eller administrerar någon annan utbildning görs inga särskilda åtgärder för anpassning av
studier för studenter med funktionshinder. UCRS hemsida har också anpassats för
synskadade genom att en uppläsningsfunktion installerats.

4) Utredning och åtgärder, lokalanpassning
Byggnadsavdelningen har initierat en tillgänglighetsutredning vars resultat kommer att
omsättas under 2016-2017. Åtgärderna gäller såväl ombyggnation av toaletter, förlängning
av trappräcken, dörröppnare samt ytterligare anpassningar.

