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Ett samhälle för alla – Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2013-2017 

Inledning 
Arbetet med tillgänglighet i Bodens kommun har sin utgångspunkt i den huma-
nistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket värda 
och ska behandlas med respekt. 

Syfte 

Syftet med policyn är att utifrån lokala och nationella mål samt FN:s ”Konve-
ntion om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning” skapa 
en gemensam syn på tillgänglighet i Bodens kommun och tydliggöra det ansvar 
som vilar på samtliga kommunala verksamheter. Varje nämnd och styrelse har 
ett eget helhetsansvar – tillgänglighetsfrågorna berör kommunens alla områden. 

Definitioner 

Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering av termerna funk-
tionsnedsättning och handikapp. Funktionsnedsättning och funktionshinder är 
inte längre synonymer, funktionshinder blir en egen term och handikapp utgår. 

I och med detta definieras begreppen enligt nedan:  

Begrepp Definition 

Funktionsnedsättning Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. 

Funktionshinder Begränsning som en funktionsnedsättning innebär 
för en person i relation till omgivningen 

För båda termerna avråds handikapp som synonym. 

En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har, utan 
det är miljön som är funktionshindrande. 

Med begreppet ”personer med funktionsnedsättning” menas genomgående i 
denna policy personer med fysiska, psykiska och/eller kognitiva funktions-
nedsättningar. 

Tillgänglighet är ett relativt begrepp. Här menas med tillgänglighet mötet mellan 
individens kapacitet och den fysiska miljöns krav och utformning.  
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Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun  

Vårt samhälle utgör en gemenskap som omfattar alla. Var och en ska ha rätt till 
bostad, arbete, utbildning och meningsfull fritid. Tillgänglighetspolicyn ska med 
utgångspunkt från människors lika värde syfta till att hävda rätten till full del-
aktighet på samhällets alla områden för personer med funktionsnedsättning. Med 
full delaktighet menas att individen ska kunna använda, det vill säga förflytta sig 
till och från, vistas i och bruka, den fysiska miljön på samma villkor som andra.  

En verksamhet som underlättar 

Med utgångspunkt från FN:s ”Konvention om mänskliga rättigheter för männi-
skor med funktionsnedsättning” ska Bodens kommun utforma en verksamhet 
som underlättar för personer med funktionsnedsättning att leva på samma villkor 
som andra människor. Detta innebär att alla som är verksamma i Bodens kom-
mun ska medverka till att full delaktighet, jämlikhet och jämställdhet uppnås och 
att tillgänglighetsfrågorna beaktas i allt policy- och planeringsarbete. 

Bestämma över sina liv 

Alla ska ha lika rätt och lika möjligheter att bestämma över sina liv och få sina 
önskemål respekterade. Detta medför att varje verksamhet i Bodens kommun 
måste bära sitt ansvar för att människor med funktionsnedsättning på lika villkor 
som andra människor kan ta del av verksamhetens service, tjänster och 
information. 

En funktionsnedsättning kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell och av 
bestående eller övergående natur. Genom att minimera eller avskaffa brister  
i den omgivande miljön skapas ett tillgängligare samhälle för personer med 
funktionsnedsättning. 

Tillgänglighetsarbetet ska vara tydligt och inriktas på att ta bort de hinder som 
finns, allt för att personer med funktionsnedsättning ska nå full delaktighet. För 
att lyckas med detta är samverkan med intresseorganisationerna på samtliga 
nivåer av avgörande betydelse.  

Ansvar och målsättning 

Samtliga kommunala nämnder och styrelser har ansvar för att 

 tillgänglighetsperspektivet genomsyrar verksamheten  

 bemötandet av personer med funktionsnedsättning är  
fullgott med utgångspunkt från individens behov  
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 i enlighet med kommunens styrmodell fastställa aktiviteter i verksam-
hetsplanerna som säkerställer att intentionerna i policyn uppnås  

Med ledning av policyn kommer Bodens kommun att inom ramen för sitt  
ansvarsområde vidta åtgärder för att:  

 varje medarbetare ska vara ett föredöme, har ett eget ansvar och ska  
öka samverkan med andra i arbetet med att förbättra villkoren för 
personer med funktionsnedsättning 

 informationen om kommunens verksamheter anpassas så att alla 
invånare, oavsett funktionsnedsättning, kan ta del av den  

 öka kunskapen om de politiska målen för tillgänglighet och livs 
villkoren för personer med funktionsnedsättning 

 vidareutveckla positiva attityder kring bemötande  

 alla kommunala nämnder och förvaltningar sänder ärenden som har 
betydelse för personer med funktionsnedsättning för yttrande eller  
remiss till kommunala handikapprådet 

Uppföljning och utvärdering 

Tillgänglighetspolicyn ska följas upp årligen enligt följande:  

1. Kommunföreträdarna i handikapprådet informerar rådet om respektive 
nämnds/styrelses förslag i verksamhetsplanen som säkerställer att 
intentionerna i policyn uppnås 

2. Kommunföreträdarna i handikapprådet redovisar till rådet respektive 
nämnds/styrelses utfall av verksamhetsplanen som säkerställer att 
intentionerna i policyn uppnås 

3. Handikapprådet rapporterar till kommunstyrelsen hur arbetet med 
tillgänglighetsfrågor framskrider  

Tillgänglighetspolicyn utvärderas under 2017.  
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Styrande och stödjande dokument  

Utvecklingsplan för Boden  

Kommunfullmäktige antog 2009-06-15 Utvecklingsplan för Boden. Planen är ett 
långsiktigt verktyg för styrning av kommunens utveckling. Den anger visionen 
för år 2020 samt vad som är viktigt för att nå visionen. Utvecklingsplanen ligger 
som grund för den strategiska planen samt för nämndernas verksamhetsplaner.  

Som ett led i att nå visionen anges bland annat att:  

- tillgänglighetsperspektivet genomsyrar hela den kommunala verksamheten 
och tillgänglighetsfrågorna har sin naturliga plats i all verksamhetsplanering 

- handikapprådet deltar i den strategiska planeringen bland annat genom den 
hearing som görs i samband med varje ny mandatperiod 

- det är lätt för personer med funktionshinder att få en anställning i kommunen 

- den information som kommunen lämnar är lättillgänglig och kommunens 
webbplats på Internet den viktigaste informationskanalen till medborgarna 

- det är lätt för medborgarna att sköta många ärenden från det egna hemmet, 
genom kommunens utvecklade e-service 

En strategi för funktionshinderspolitiken 

Syftet med ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 
under 2011–2016” är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för 
samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem 
åren. 

Grunden för funktionshinderspolitiken finns i den nationella handlingsplanen 
Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79). Med handlingsplanen besluta-
de riksdagen dels om målen för funktionshinderspolitiken och dels inriktningen 
av arbetet inom funktionshinderspolitiken. I den tredje och sista uppföljningen av 
den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (skr. 2009/19:166) tydlig-
gjorde regeringen att målen för funktionshinderspolitiken och inriktningen ska 
ligga fast: 

- en samhällsgemenskap som grund 

- ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning  
i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället och  
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- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor  
med funktionsnedsättning.  

De nationella målen är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns. Inrikt-
ningen på arbetet är även i fortsättningen att identifiera och undanröja hinder för 
full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktions-
nedsättning, att förebygga och bekämpa diskriminering samt att skapa förutsätt-
ningar för självständighet och självbestämmande. 

Med anledning av ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i 
Sverige under 2011–2016” har styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL, den 21 januari 2011, beslutat om flera konkreta åtgärder och en viljeinrikt-
ning av såväl förbundets som kommunernas och landstingens insatser på olika 
områden. Bland annat uttalar SKL att man är beredd att göra följande åtaganden: 

SKL åtar sig att stödja medlemmarna i arbetet med att förbättra tillgängligheten i 
deras ansvar för fysisk planering och fastighetsansvar. Särskilt fokus kommer 
under perioden att läggas på enkelt avhjälpta hinder på landets idrottsanlägg-
ningar, skolor, vårdcentraler och handikapptoaletter.  

SKL uttalar en vilja att i samverkan med Statens skolverk, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan arbeta för att fler att ungdomar med funktionsnedsättning 
ska kunna slutföra sin utbildning och komma i arbete. Ett annat exempel på kon-
kret samarbete är att SKL önskar inleda ett arbete med syftet att säkerställa ferie-
praktik för ungdomar med funktionsnedsättning. SKL efterlyser en gemensam 
diskussion mellan stat, kommun och landsting om ”hur väl våra egna organisa-
tioner integrerar människor med funktionsnedsättning”. 

Förenta Nationernas konvention  

Syftet med FN:s ”Konvention om mänskliga rättigheter för människor med 
funktionsnedsättning” är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter som 
personer med funktionsnedsättning har enligt de konventioner som redan finns. 
Den fokuserar på icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl medborgerliga och 
politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  

Konventionen utgör en fortsättning på arbetet inom FN för att få till stånd inter-
nationella regler om personer med funktionsnedsättnings rätt till delaktighet och 
jämlikhet. Den nya konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänsk-
liga rättigheter men skapar inte i sig några nya rättigheter, eftersom personer med 
funktionshinder självklart åtnjuter de mänskliga rättigheterna enligt de andra 
konventionerna samt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 
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Den nya konventionen har istället till syfte att undanröja hinder för personer med 
funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 

Det frivilliga tilläggsprotokollet innebär att en stat kan välja att godkänna att 
enskilda personer eller grupper av personer har möjlighet att klaga till en över-
vakningskommitté om de anser att deras rättigheter kränkts. Sverige har godkänt 
såväl konventionen som tilläggsprotokollet. 

Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del. 

FN:s standardregler 

FN:s ”Standardregler för funktionshindrade” är 22 till antalet och uttrycker tyd-
liga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar på 
olika samhällsområden. De ger konkreta förslag på hur ett land kan undanröja 
hinder för människor med funktionsnedsättning och skapa ett tillgängligt sam-
hälle. Standardreglerna är inte juridiskt bindande men tanken är att de ska på-
verka genom att vara moraliskt förpliktande.  
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