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Syfte 

 Att tydliggöra och förverkliga det ansvar som åligger 

kommunkoncernen utifrån FN-konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar och Agenda 2030. 

 

Bakgrund 

I Bollnäs kommun har ett handikappolitiskt program funnits sedan 1993. Det 

reviderades senast 2002 och ersattes med ett nytt dokument 2014 ” Bollnäs 

för alla, tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun.”   

FN-konventionen undertecknades av den svenska regeringen i mars 2007 

och trädde i kraft i januari 2009. Sverige har därmed juridiskt förbundit sig 

att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Dessa rättigheter är grundläggande för den svenska 

funktionshinderspolitiken. Konventionen betonar att personer med 

funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem ska 

involveras och inkluderas i allt beslutsfattande som gäller dem.  

Kommunerna är skyldiga att se till att medborgare kan delta i samhällslivets 

alla områden på lika villkor som andra.
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1 juni 2011 fattade regeringen beslut om en femårig strategi för 

funktionshinderspolitiken. Den svenska regeringen använder nu ordet 

funktionshinderspolitik istället för handikappolitik. 2017 tog regeringen 

beslut om en ny övergripande funktionshinderspolitisk strategi. 

Myndigheten för Delaktighet, arbetar med samordning och genomförandet 

av den nationella politiken och har till uppgift att bidra till att Sverige 

uppfyller sina åtaganden inom ramen för konventionen för mänskliga 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
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Begrepp 

Funktionsnedsättning  

En funktionsnedsättning innebär en varaktig nedsättning av fysisk, psykisk, 

intellektuell eller sensorisk funktionsförmåga och är kopplat till en person. 

Det behöver inte innebära ett hinder för delaktighet i samhällslivet. 

Funktionshinder 

Om miljö och omgivning är otillgänglig uppstår funktionshinder. Det är 

funktionshinder som hindrar personer från att delta i samhället. Det betyder, 

att det är samhället som ska anpassas efter individernas behov och inte 

tvärtom.
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Funktionshindersperspektivet 

Är att identifiera och riva hinder för att utforma samhället så att alla kan 

delta. All planering och allt genomförande ska utgå från att människor är 

olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål.  

                                                      
1
 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  Artikel 4:3  

2
 Etiska principer, politiska ställningstaganden, gällande lagstiftning 

 
3
  §4 Diskrimineringslag (2008:567)  



 

 

 

Övergripande mål 

 Att identifiera och undanröja hinder för alla kommuninvånare med 

eller utan funktionsnedsättningar så att alla aktivt kan utöva 

inflytande i samhället.  

 

 Att hos kommuninvånare öka kunskapen och medvetenheten om 

frågor kring personer med funktionsnedsättning beträffande 

levnadsvillkor, behov och möjligheter. 

 

 Att hos förtroendevalda och medarbetare finns en etablerad 

förtrogenhet gällande levnadsvillkoren för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

 Att möjliggöra för alla kommuninvånare att använda internet - vilket 

är en demokratisk angelägenhet. 

 

 Att förebygga och motverka diskriminering. 

 

 Att använda principen om universell utformning - vilket innebär att 

alla nya tjänster, produkter och miljöer redan från början utformas 

inkluderande och universellt – så att samhället blir så tillgängligt som 

möjligt för alla kommuninvånare. 

 

Genomförande 

Den funktionshinderspolitiska policyn ska vara ett vägledande dokument för 

kommunkoncernen.
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 Alla inom kommunkoncernen har ett ansvar för att 

policyns innehåll och inriktning ingår i det fortlöpande arbetet med 

verksamhetsplanering och uppföljning.  

 

Uppföljning 

En redovisning av nuläge och genomförda insatser skall respektive 

förvaltning inom kommunkoncernen lämna till Kommunstyrelsekontoret. 

Tillgänglighetssamordnaren sammanställer till kommunstyrelsen och 

rapporteras i årsbokslutet. 

 

Revidering 

Den funktionshinderspolitiska policyn ska revideras varje mandatperiod av 

ledamöter i Kommunala tillgänglighetsrådet. 

                                                      
4
 Kommunkoncern – alla kommunala bolag/styrelser och nämnder 



 

 

 

 

Organisation 

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för policyn och att 

funktionsrättskonventionen följs. 

  

Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR, är ett samrådsorgan mellan 

kommunkoncernen och funktionshindersorganisationerna och har en 

rådgivande funktion. KTR ska verka för att funktionshinderperspektivet 

integreras och framträder i kommunkoncernens dagliga arbete. 

 

Tillgänglighetssamordnaren vid Kommunstyrelsekontoret ska arbeta 

strategiskt, sprida information och integrera funktionshinderfrågor ut mot 

kommunkoncernen och mot föreningar/företag.  

 

 

Samverkan 

Kommunikation ska ske genom information och utbildningsinsatser mellan 

kommunkoncernen och omgivande samhället som är nödvändigt för att få en 

fungerande samverkan i hela kommunen 

 

Kommunikation och samverkan ska ske även mellan Bollnäs kommun och 

organisationer som representerar personer med funktionsnedsättningar för att 

ta tillvara deras kunskaper och erfarenheter. 
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