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EN KOMMUN 
FÖR ALLA

Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och 

handikappföreningar i Skövde kommun.

Policy för att undanröja hinder för 
personer med funktionsnedsättning



Inom Skövde kommuns olika verksamheter ska följande förhållningssätt gälla för 
frågor som rör samhällsutveckling och bemötande:

Det är en rättighet för personer med funktionsnedsättning att ta del av det som 
samhället har att erbjuda. Skövde kommun strävar därför mot att ta bort alla 
enkelt åtgärdade hinder och att personer med funktionsnedsättning ska vara en 
del av samhället på lika villkor som övriga invånare. I Skövde kommuns arbete 
för att nå Vision Skövde 2025 ska målgruppens särskilda behov beaktas redan 
från början.

Syfte och målsättningar

Syftet med policyn är att omsätta FN:s konvention (se sidan 3) om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning till ett styrande dokument för Skövde 
kommun. Denna policy gäller samtliga verksamheter i Skövde kommun inklusive 
majoritetsägda bolag.

Målsättningen är att synliggöra de funktionshindrades rättigheter och underlätta 
deras vardag. Ambitionen är att Skövde kommun ska vara ett föredöme för andra 
aktörer i samhället genom att företrädare för Skövde kommun har god kunskap 
och medvetenhet om värdet av att integrera funktionshinderperspektivet i 
utvecklingsarbete redan i ett tidigt stadium. Målsättningen är också att enkelt 
åtgärdade hinder åtgärdas utan onödiga dröjsmål.

Definitioner och synsätt

Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Med funktionshinder menas de begränsningar som en person 
med funktionsnedsättning möter på grund av att omgivningen är otillgänglig. 
En person med funktionsnedsättning ska ses som en invånare med lika rätt och 
lika möjligheter att bestämma över sitt liv och få sina önskningar respekterade. 
Detta möjliggörs genom att tillämpa universell utformning i största möjliga 
utsträckning.

VÅRT 
FÖRHÅLLNINGS- 

SÄTT

Policy för att undanröja hinder för personer med 
funktionsnedsättning

Skövde ska utformas med insikten om att alla 
människor är lika mycket värda, att alla ska 
behandlas med samma respekt, att mångfald 
berikar och att varje människa med sin 
kunskap och erfarenhet är en tillgång för 
samhället. Varje individ ska få ett värdigt 
bemötande och ha rätt att själv få bestämma 
över sitt liv.
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FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning

Sverige skrev i december 2008 under FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Konventionen är vägledande i de nationella 
strategier som finns för genomförandet av funktionshinderspolitiken. 
Av konventionen framgår att miljö och omgivning ska vara tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning. Ingen ska heller diskrimineras. 

Kopplingen till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är 
tydlig – barnets bästa ska komma i främsta rummet. Konventionen är uppbyggd 
på ett antal artiklar som i sin tur kan ställas i relation till den svenska lagstiftning 
som finns inom området och som bland annat anger vilka krav som ställs till 
exempel på kommunerna. 

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 
(kvinnokonvention), som Sverige skrev under 1980, är också tillämpbar inom 
funktionshinderperspektivet.

I tabellen på nästa sida visas hur FN:s artiklar hör samman med svensk 
lagstiftning.
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Tabell hur FN:s artiklar hör samman med svensk lagstiftning.

FN:s artiklar  Lag/förordning

Övergripande Regeringsformen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Europakonventionen

Artikel 5 – Jämställdhet 
och ickediskriminering

Diskrimineringslag
Kommunallag

Artikel 9 – Tillgänglighet Plan- och bygglag
Plan- och byggförordning
Förordning om bidrag till allmänna samlingslokaler
Lag om offentlig upphandling
Lag om kollektivtrafik
Lag om handikappanpassad kollektivtrafik
Lag om färdtjänst & Lag om riksfärdtjänst
Förordning om de statliga myndigheternas ansvar 
för genomförande av handikappolitiken

Artikel 12 – Likhet inför 
lagen

Föräldrabalk

Artikel 13 – Tillgång till 
rättsystemet

Förvaltningslag
Förvaltningsprocesslag
Rättegångsbalk

Artiklarna 19, 20, 26 och 
28 med krav på individ- 
utformade stöd och 
ersättningar

LSS
Socialtjänstlag
Hälso- och sjukvårdslag
Lag om bostadsanpassningsbidrag
Förordning om rehabiliteringsersättning
Förordning om ersättning från sjukförsäkringen

Artikel 21 – Yttrandefrihet 
och åsiktsfrihet samt 
tillgång till information

Språklag
Lag om elektronisk kommunikation
Radio- och tv-lag

Artikel 24 – Utbildning Skollag

Artikel 27 – Arbete och 
sysselsättning

Arbetsmiljölag
Förordningen om bidrag till arbetshjälpmedel
Förordning särskilda insatser för personer med 
funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga
Förordning aktivitetsstöd

Artikel 29 – Deltagande i 
det politiska och offent- 
liga livet

Vallag

Källa: Myndigheten för delaktighet (f.d. Handisam)
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Vision Skövde 2025 och utveckling inom 
funktionshinderområdet
I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige i Skövde om en vision för samhällets 
utveckling. Vision Skövde 2025 är styrande för allt utvecklingsarbete och lyder:

Till visionen finns sex stycken prioriterade utvecklingsområden som lyfts fram 
som särskilt viktiga att fokusera på (se Skövde kommuns författningssamling för 
Vision Skövde 2025 i sin helhet):

 Regionen

 Attraktiva boendemiljöer

 Kunskapsutveckling och arbete

Vision Skövde 2025 är en vision för ett samhälle med stark befolkningstillväxt, 
men också ett samhälle som präglas av god folkhälsa, mångfald och jämställdhet. 
De områden som är viktigast inom funktionshinderområdet är Attraktiva boende-
miljöer, Kunskapsutveckling och arbete samt Tillsammans. 

 Natur och miljö

 Tillsammans

 Vårt varumärke

VÅR 
VISION

Skövderegionen är känd i landet som en väl-
komnande och växande region där människor 
möts, verkar och mår bra.

Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombi- 
nera den stora stadens möjligheter och rika 
utbud med en naturnära enkelhet, där det finns 
tid över för det som berikar våra liv. I Skövde-
regionen trivs vi med livet i alla åldrar och är 
stolta över vad vi uppnått!
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 Attraktiva boendemiljöer

 Vi ska verka för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna få ett bra 
boende. Vid planering av utemiljöer inom bostadsområden ska så stor hänsyn 
som möjligt tas till tillgänglighetsaspekterna.

 Kunskapsutveckling och arbete

 Vi ska sträva efter att människor med funktionsnedsättningar får likvärdiga 
förutsättningar som andra målgrupper till arbete.

 Skövde kommun ska erbjuda stöd till personer med funktionsnedsättning i 
syfte att underlätta inträde på arbetsmarknaden.

 Alla barn, ungdomar och vuxna, oavsett funktionsnedsättning, ska ha 
likvärdiga möjligheter till utbildning inom förskola, grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Utbildningen ska så långt som möjligt integreras i ordinarie 
verksamhet.

 Lekplatser och utemiljöer inom förskolor och skolor ska anpassas för att 
även barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har tillgång till en 
stimulerande utemiljö.

Funktionshinderpolitiska målsättningar utifrån 
Vision Skövde 2025
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 Tillsammans

 Vi strävar efter att all skriftlig information om kommunens verksamhet ska 
uttryckas i klarspråk, det vill säga att vi använder ett vårdat, enkelt och 
begripligt språk.

 Skövde kommuns webbplats ska utformas på sådant sätt att funktions- 
nedsattas behov av information tillmötesgås så långt som möjligt.

 Skövde kommun strävar efter att personer med funktionsnedsättning på lika 
villkor som övriga målgrupper ska kunna delta i kulturliv, rekreation, idrott och 
andra sociala aktiviteter. 

 Enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser ska så långt som möjligt åtgärdas.

 Skövde kommuns verksamhetslokaler ska vid om- och nybyggnation 
tillgänglighetsanpassas så långt som möjligt.

 Natur och miljö

 Funktionsnedsatta ska ha möjlighet att uppleva natur och ha tillgång till 
bad- och fiskesjöar och vandringsleder.
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