
 
 
 

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Policy för ökad delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning  

 
Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 

 
 
 
 
 
 

 



SVEDALA KOMMUN  2(5) 

Begreppsförklaring 
 
Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering av termerna funktionsnedsättning 
och handikapp. Funktionshinder blir en egen term och handikapp utgår. 
 
I och med detta definieras begreppet funktionsnedsättning: Nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder definieras: Begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. För båda termerna 
avråds handikapp som synonym. 
 
I denna policy har vi valt att följa terminologirådets anvisning så långt det är möjligt. Vi har 
inte ändrat begreppen på övergripande styrande dokument som redan är antagna. 
 
 

Utgångspunkt för tillgänglighetspolitiken i Svedala kommun 
 

 Nationella handlingsplanen för handikappolitiken 
 Förenta nationernas standardregler  
 Salamancadeklarationen 

 
 

Nationella handlingsplanen för handikappolitiken 
 
Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten 
till respekt för människovärdet förändras inte av en funktionsnedsättning dess grad eller art. 
 
Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken "Från patient till medborgare" sträcker 
sig fram till och med år 2010 och involverar alla samhällsområden. Det handikappolitiska 
arbetet ska särskilt inriktas på att identifiera och undanröja hinder för att möjliggöra full del-
aktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning. 
 
Arbetet ska också inriktas på att förebygga och bekämpa diskriminering. Barn, ungdomar och 
vuxna med funktionshinder ska få förutsättningar för självständighet och självbestämmande. 
 
Till och med 2010 är tre arbetsområden prioriterade: 
 

 Handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer 
 Ett tillgängligare samhälle 
 Ett förbättrat bemötande av personer med funktionsnedsättning 

 

Det innebär bland annat att enkelt avhjälpa hinder i tillgängligheten och användbarheten för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bör vara åtgärdade vid utgången av 
år 2010 i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. 
Förtydliganden av dessa krav finns i Boverkets föreskrifter HIN 1 2003:19. 
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Förenta Nationernas standardregler 
 
Förenta Nationernas 22 standardregler för personer med funktionsnedsättning handlar om 
delaktighet på lika villkor samt ökad medvetenhet i samhället om människor med 
funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter. Sveriges kommuner har av 
regeringen uppmanats att arbeta utifrån dessa regler. 
 
REGLERNA ÄR: 

 Ökad medvetenhet 
 Medicinsk vård och behandling 
 Rehabilitering 
 Stöd och service 
 Tillgänglighet 
 Utbildning 
 Arbete 
 Ekonomisk och social trygghet 
 Familjeliv och personlig integritet 
 Kultur 
 Rekreation och idrott 
 Religion 
 Kunskap och forskning 
 Policy och planering 
 Lagstiftning 
 Ekonomisk politik 
 Samordning 
 Handikapporganisationer 
 Personalutbildning 
 Nationell granskning och utvärdering 
 Tekniskt och ekonomiskt samarbete 
 Internationellt samarbete 

 
 

Salamancadeklarationen 
 
Salamancadeklarationen antogs vid en internationell konferens i samarbete med Unesco i 
Salamanca, Spanien, 1994. Den behandlar principer, inriktning och praxis vid undervisning 
av elever med behov av särskilt stöd. Målet är ”en skola för alla” 
 
 

Ansvar och arbetsformer i Svedala kommun 
 
Samtliga Svedala kommuns verksamheter ansvarar för: 
 

 Att tillgänglighetsperspektivet genomsyrar verksamheten 
 Att bemöta människor med funktionsnedsättning på ett professionellt sätt 

Det innebär att:  
 inventera lokaler, verksamhet och information och analysera, prioritera och genomföra 

nödvändiga åtgärder 
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Ökad medvetenhet och bemötande 
 
Kommunens verksamheter skall öka den enskildes möjligheter att bemötas med respekt och 
värdighet. Medvetenhet och kunskap om funktionsnedsättning hos kommunens förtroende-
valda, anställda och medborgare skall öka. 
 
 

Arbete/sysselsättning 
 
Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller möjligheter för personer med funktions-
nedsättning att få och att behålla ett arbete. Kommunen ska aktivt arbeta för att förhindra 
diskriminering på grund av psykisk och fysisk funktionsnedsättning. Kommunen ska också 
verka för att andra arbetsgivare tar ansvar för att personer med funktionsnedsättning får 
arbete. 
 
 

Fysisk tillgänglighet  
 
Miljö och teknik har ansvar för att verksamheterna är fysiskt tillgängliga vid utgången av år 
2010.  
 
Referensgruppen för tillgänglighetsfrågor sammanställer rapport över de åtgärder som 
vidtagits under året för att öka tillgängligheten, rapporten lämnas vidare till kommunfull-
mäktige. 
 
 

Information 
 
Svedala kommun ska anpassa sin information efter olika målgruppers möjlighet att 
tillgodogöra sig den. Kommunstyrelsen ska upprätta rutiner för information till 
funktionshindrade. Svedala kommuns hemsida och intranät ska anpassas för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
På biblioteket i Svedala finns möjlighet via talsyntes läsa/lyssna på kommunens hemsida. Där 
finns även ett förstoringsprogram som kopplas till dator. 
 
 

Allmän platsmark och kollektivtrafik 
 
Uppföljning av genomförda åtgärder inom kollektivtrafiken och färdtjänsten ska göras årligen. 
Det ska finnas rutiner för att beakta tillgängligheten vid om- och nybyggnad samt planläggning 
av allmän platsmark. 
 
 

Kommunens lokaler 
 
Kommunens egna och inhyrda lokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med 
funktionsnedsättning. Vid utgången av år 2010 ska samtliga lokaler enligt enkelt avhjälpta 
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hinder vara tillgängliga om inte särskilda skäl finns. Det ska finnas rutiner för att beakta 
tillgängligheten vid såväl löpande underhåll som vid ny- och ombyggnad. 
 
 

Bostäder 
 
Basanpassningsprogrammet ”Bättre för alla”, som avser nyproduktion av bostäder på 
kommunal mark, ska följas. 
 
Byggföretag i privat regi ska uppmanas att uppnå motsvarande standard. 
 
 

Upphandling 
 
Vid upphandling skall krav på tillgänglighet ställas. 
 
 

Kultur, bibliotek och fritid 
 
Utöver lagar och nationella planer gäller följande dokument: 

� Kultur, bibliotek och fritidsplan 
� Biblioteksplan för Svedala kommun 

 
 

Utbildning 
 
Utöver lagar och nationella planer gäller följande dokument: 

� Svedala kommuns skolplan 
� Årlig kvalitetsredovisning 

 
 

Vård och omsorg 
 
Utöver lagar och nationella planer gäller följande dokument: 

� Vård och omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 
 
HJÄLPMEDEL 
Gemensam policy och rekommendationer för hjälpmedel i kommunerna och Region Skåne 
gäller. Bedömning av hjälpmedelsbehov skall ske med respekt för individens självbe-
stämmande och integritet samt individens hela livssituation 
 
 

Internationellt samarbete 
 
Svedala kommun ska utveckla ett samarbete med sina vänorter och/eller andra orter kring 
erfarenheter och kunskaper inom tillgänglighetsområdet. 
 


