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”Att få möjlighet att växa som människa, tillsammans med 

andra. Att ha makten över sitt liv. Att bli sedd som en person 

med kunskaper och erfarenheter. Att slippa bli omyndigför-

klarad och förbarnsligad. Att vara saknad när det finns hinder 

för att man ska kunna delta. Att den självklara reaktionen blir 

att riva hindren. Det är att vara samhällsmedborgare med 

samma rättigheter och skyldigheter som andra.”
       
      Lars Engqvist
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DELAKTIGHET PÅ LIKA VILLKOR

Kommunens arbete med tillgänglighet strävar mot full delaktighet i samhällslivet 
på lika villkor för alla. Vi ska ha ett funktionshinderperspektiv vilket innebär att 
allt arbete ska utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov 
och önskemål. Vi ska identifiera och åtgärda hinder för delaktighet och se till att 
inte nya hinder uppstår.

Samhället ska utformas med medvetenhet om den variation som finns i befolk-
ningen. Funktionshinderpolitik är en rättighets- och jämlikhetsfråga.

När samhället inte fungerar 
för alla människor är det fel på 
samhället. 
Inte på människan.

4



Strategin innehåller fyra delar:

1. Principen om universell utformning
Produkter, miljöer, program och tjänster ska utformas så att de ska kunna använ-
das av alla i största möjliga utsträckning, utan behov av anpassning och special- 
utformning.

2. Åtgärda befintliga brister i tillgängligheten
Systematiskt arbeta med att identifiera och åtgärda brister i samhället.

3. Individuella stöd och lösningar
Individuellt stöd ska ses som ett komplement till generell tillgänglighet. Det kan 
vara brister i samhällets utformning eller en kompensation av någon funktions- 
förmåga. Exempel på individuellt stöd kan vara personlig assistans eller hjälpmedel 
i skolan.

4. Förebygga och motverka diskriminering
Förhindra att personer med funktionsnedsättning 
behandlas sämre, missgynnas och inte ges samma 
rättigheter och möjligheter som andra. Fördomar, 
negativa attityder och kränkningar ska stävjas. Vi 
ska arbeta aktivt, förebyggande och främjande för 
att motverka diskriminering och bristande till-
gänglighet.

Universell utformning står 
för mångfald och handlar 
om att samhället ska  
fungera för alla.
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EN INVESTERING FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING

Åtgärder för att öka tillgängligheten för alla är en investering för hållbar utveck-
ling. Lösningar som är bra för personer med funktionsnedsättning brukar ofta 
vara bra för alla och minskar behovet av specialanpassningar och dyra åtgärder i 
efterhand. Tanken är helt enkelt att när vi bygger samhället smart ska hela be-
folkningens behov och förutsättningar beaktas vilket generellt höjer kvaliteten i 
samhället. Människors olika behov och förutsättningar ska inte vara avgörande för 
möjligheten till delaktighet. 

Alla tjänar på ett samhälle 
som fungerar för alla från 
början.  
Vi ska bygga samhället så 
det passar för allas behov.
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STYRANDE OCH STÖDJANDE 
DOKUMENT

FN:s allmänna deklaration om mänskliga 
rättigheter
Deklarationen är ett stöd och vägledning för 
frihet och jämlikhet, som skyddar varje persons 
rättigheter över hela världen. Utgångspunkten 
är att alla människor är födda fria och lika i 
värde och rättigheter.  

FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 
Konventionens syfte är att ta bort hinder i samhället för att säkerställa att varje 
individ får tillgång till sina mänskliga rättigheter på det politiska, ekonomiska, 
sociala, kulturella och civila området.

Agenda 2030
Agenda 2030 är ett dokument med 17 mål som FN:s medlemsländer har bestämt. 
Agendans syfte är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle för alla.

Nationella lagar
Det är starkt uttalat i den svenska lagstiftningen att samhället ska göras tillgängligt 
och användbart för alla oavsett funktionsförmåga.

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken 2017-2025
Målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättning. 

Arbetet för allas tillträde till 
samhället utgår ifrån viktiga 
beslut som tagits av bland  
annat FN och Sveriges riksdag.
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SÅ ARBETAR VI FÖR ÖKAD 
TILLGÄNGLIGHET

Varje nämnd och styrelse i kommunen har ansvar för att genomföra och förverk-
liga strategin. Beslut om mål, aktiviteter och genomförande sker inom ordinarie 
planering och uppföljning av våra verksamheter. 

Vi har tillgänglighetsutvecklare med ansvar för att stödja och följa upp arbetet för 
ökad tillgänglighet. Tillgänglighetsutvecklarna samarbetar och arbetar övergripande 
för allas tillträde till samhället. Kalmar ska var en kommun med hög tillgänglighet. 

För att lyckas fullt ut behöver vi samarbeta med andra organisationer. Bland annat 
med funktionshinderorganisationerna, gymnasieförbundet, arbetsförmedlingen 
och antidiskrimineringsbyrån.

För att kunna bygga ett 
samhälle som fungerar för 
alla behöver kommunen 
samarbeta med andra 
organisationer.
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VIKTIGA BEGREPP

Kalmar kommun använder sig av socialstyrelsens definitioner av begreppen 
funktionsnedsättning och funktionshinder. Termen handikapp används endast i 
sammansatta ord som exempelvis handikapparkering och handikapptoalett.

Funktionsnedsättning 
Beskriver att en person har en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller 
förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara livslånga eller 
tillfälliga. Många av oss har någon form av funktionsnedsättning. En nedsättning 
syns inte alltid utanpå.

Funktionshinder
Uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen, när 
det finns brister i samhället som begränsar en individs möjligheter att vara del- 
aktig. Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

Tillgänglighet och delaktighet
Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. Grundtanken med tillgänglighet 
är att utforma samhället så att alla kan delta på lika villkor – oavsett funktionsför-
måga. Att arbeta med tillgänglighet innebär till exempel att göra både information, 
kommunikation och fysisk miljö användbar för alla. 
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SEX RÄTTIGHETS- OCH 
UTVECKLINGSOMRÅDEN

Full delaktighet på lika villkor är i grunden en rättighets- och jämlikhetsfråga. Vårt 
utvecklingsarbete utgår ifrån de rättigheter som du med funktionsnedsättning har.

De övergripande målen beskriver hur vi vill att det ska vara och vad som ska upp-
nås för att öka delaktighet och tillgänglighet. Utvecklingsområden är prioriterade 
områden att arbeta med för att nå de övergripande målen.

11



1. Rätt till demokrati, inflytande och bra bemötande

Övergripande mål
Personer med funktionsnedsättning ska ha samma makt och inflytande över sitt liv 
som övriga invånare i Kalmar kommun. Alla personer ska, oavsett funktionsned-
sättning, bemötas med kunskap och respekt av Kalmar kommun.

Utvecklingsområden
• Former för dialog mellan kommunen och funktionshinderorganisationer samt 

personer med funktionsnedsättning, särkilt för unga funktionsnedsatta ska 
utvecklas. 

• Alla personer ska ha reella möjligheter att bestämma över frågor som rör dem 
själva. Alla ska också informeras om sina rättigheter, om vilket stöd som finns 
och om hur de kan få det.

• Medarbetare inom kommunen ska ha kunskap om funktionsnedsättningar och 
hur funktionshinder kan påverka människors delaktighet samt har tillgång 
till stöd, information och utbildning för att motverka våld och tvång. Våld mot 
funktionsnedsatta kvinnor ska särskilt uppmärksammas.   

• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: artikel 5, 7, 8, 9, 14, 
16, 17, 19, 21, 22, 23 och 29. 

• Agenda 2030: mål 5 och 10.

STYRANDE DOKUMENT
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2. Rätt till information och kommunikation

Övergripande mål
Personer med funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar att få informa-
tion och kunna kommunicera med kommunens verksamheter. Vår information ska 
vara tillgänglig och användbar för alla.

Utvecklingsområden
• Kommunens webbplatser, e-tjänster och mobilapplikationer ska vara utforma-

de så att alla kan använda och ha nytta av dem oavsett funktionsförmåga.
• Information om tillgängligheten i kommunens lokaler ska vara lättillgänglig 

och möten och konferenser planeras och genomförs så att alla kan delta och 
medverka utifrån; lokal, utrustning, behov av tolk, kost mm.

• Antalet tillgänglighetsanpassade skyltar i kommunens verksamheter ska öka; 
exempelvis genom symboler, bilder, lättläst och taktil skrift.

• Information om bostadsanpassning ska finnas samlad och lättillgänglig

• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:  
artikel 5, 9, 19 och 21. 

• Agenda 2030: mål 10 och 16.

STYRANDE DOKUMENT
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3. Rätt till fysisk tillgänglighet

Övergripande mål
Personer med funktionsnedsättning ska kunna förflytta sig i, få tillgång till och 
kunna använda kommunens olika miljöer, inomhus och utomhus, på jämlika vill-
kor som alla andra. 

Utvecklingsområden
• Funktionshinderperspektivet ska finnas med i kommunens Översiktsplan på 

ett målmedvetet och systematiskt sätt genom att planera och bygga rätt från 
början. Universell utformning är utgångspunkten i kommunens arbete vid 
nybyggnation. 

• Hinder i byggd miljö ska åtgärdas.
• Hörhjälpmedel i kommunens offentliga samlingslokaler och äldreboende ska 

finnas och fungera.
• Kommunen ska samverka med fastighetsägare och näringsidkare för att för-

bättre tillgängligheten.
• Tillgängligheten beaktas vid tillståndsprövning för till exempel skyltning, 

uteserveringar, evenemang med mera och konsekvensanalyser görs avseende 
tillgänglighet inför ombyggnation, byte av lokaler eller hyra av lokaler utifrån 
den aktuella verksamhetens behov.

• Tillgänglighet ska beaktas vid underhåll och service (snöröjning, städ, repara-
tioner mm.)

• Alla ska ha möjlighet till en bostad anpassad efter individens behov och en 
översyn ska göras av definition och gräns mellan vad som är hjälpmedel för 
individuellt stöd och fritidshjälpmedel i syfte att öka flexibiliteten.

• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: artikel 9, 19 och 28. 
• Agenda 2030: mål 11.

STYRANDE DOKUMENT
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• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:  
artikel 7, 8, 9 och 24.

• Agenda 2030: mål 4.

STYRANDE DOKUMENT
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4. Rätt till utbildning

Övergripande mål
Personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika möjligheter till utbildning av 
hög kvalitet, oavsett skolform, utifrån egna förutsättningar och behov.

Utvecklingsområden
• Alla barn, unga och vuxna har rätt till förutsättningar att nå utbildningsmålen.
• Övergången mellan stadier, skolor, skolformer ska samordnas bättre och över-

gången från gymnasiesärskolan till arbetslivet ska förbättras.
• Möjligheten till eftergymnasiala studier för unga med funktionsnedsättning 

ska stimuleras.
• Lärandemiljöerna ska vara trygga och inkluderande och utbildningsmiljöerna 

ska vara tillgängliga för alla.



• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: artikel 9, 19 och 27.
• Agenda 2030: mål 8.

STYRANDE DOKUMENT

5. Rätt till arbete och sysselsättning

Övergripande mål
Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på arbetsmarknaden, i ar-
betslivet eller i sysselsättning på jämlika villkor som andra och kunna försörja sig 
själva.

Utvecklingsområden
• Stöd och metoder för att underlätta övergången från skola till arbete ska ut-

vecklas. Exempelvis möjligheten att ta med sig arbetshjälpmedel från gymna-
siesärskolan till arbetslivet.

• Nya metoder och arbetssätt för att fler inom daglig verksamhet ska få möjlighet 
att stärka sin anknytning till arbetsmarknaden ska prövas./Utveckla möjlighe-
terna till övergång från biståndsbedömd sysselsättning till praktik och arbete.

• Hinder som utestänger personer med funktionsnedsättning från kommunen 
som arbetsgivare ska identifieras och undanröjas. Kommunens upphandlingar 
ska bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlig-
het till sysselsättning. Social hänsyn i upphandling ska ställas där så är möjligt 
och personer med funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp. Detta i 
enlighet med upphandlingspolicyn.

• Tillgänglighet och icke-diskriminering ska genomsyra det systematiska arbets-
miljöarbetet samt kompetensförsörjnings- och rekryteringsprocesser.



• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:  
artikel 19, 25, 26 och 30.

• Agenda 2030: mål 3, 10 och 11.

STYRANDE DOKUMENT
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6. Rätt till kultur, fritid, idrott och hälsa

Övergripande mål
Personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika möjligheter till att uppnå bästa 
möjliga hälsa och kunna delta i meningsfulla fritidsaktiviteter på jämlika villkor.

Utvecklingsområden
• Utveckla möjligheten för funktionsnedsatta att utöva och att delta på kultur- 

och fritidsaktiviteter och utveckla Kulturskolans utbud för unga.
• Kommunen ska ha friluftsområden som är anpassade så att alla som vill ska 

kunna ta del av naturen oavsett funktionsförmåga samt badplatser som är 
anpassade och tillgängliga för funktionsnedsatta. 

• Information om tillgänglighet och möjlighet att delta i olika verksamheter ska 
finnas.

• Samarbetet med parasportförbundet och andra aktörer inom området ska 
utvecklas.

• Krav på att föreningen arbetar med att utveckla tillgängligheten ställs av 
kommunen vid ansökan om föreningsbidrag. Kommunens föreningsbidrag ska 
bidra till att alla ska kunna delta.

• Kalmar kommun ska ha lekplatser som är anpassade för funktionsnedsatta.
• Kunskap om betydelsen av bra kost och fysisk aktivitet ska stimuleras på dag-

lig verksamhet och gruppboenden. Stöd vid måltider ska främja bästa möjlig 
hälsa.

• Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa ska stärkas i förskola/skola.
• Funktionshinderorganisationerna erbjuds utbildning i Första hjälpen till psy-

kisk hälsa.
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Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar

0480–45 00 00 kommun@kalmar.se 


