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1. Inledning 

 
1.1 Politikens vilja 
 
Alla invånare i Stenungsunds kommun, oavsett förutsättningar, ska bemötas med respekt och 
trygghet samt ha möjlighet till delaktighet och oberoende. 
 
Policyn om tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet fastställer den politiska viljeriktningen i 
Stenungsunds kommun som är att främja alla invånares möjlighet, oberoende av 
funktionsnedsättning, att delta i samhället på lika villkor. 
 
Med funktionsnedsättning menas bland annat varaktiga och tillfälliga fysiska, psykiska, 
intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika 
funktionshinder kan motverka personens fulla och verkliga deltagande i samhället på lika 
villkor som andra. 

 
1.2 Om Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet  
 
Kommunen har ett ansvar att underlätta för människor med funktionsnedsättning, genom att 
skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika 
villkor. Stenungsunds kommun vill med denna policy förstärka sina insatser för att göra 
samhället tillgängligt för alla medborgare. För att policyn ska få genomslagskraft i 
kommunens verksamheter krävs att en handlingsplan arbetas fram där målen konkretiseras. 
 
Policyn ersätter inte befintlig lagstiftning för personer med funktionsnedsättningar, utan är en 
del i processen för att förändra samhället som ska leda till att undanröja brister och hinder 
som begränsar tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. Det finns en rad frågor av stor 
betydelse för personer med funktionsnedsättning som beslutas på statlig och regional nivå. 
Sådana frågor berörs inte i policyn. 
 
Policyn stödjer sig mot FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Policyn verkar även för att uppfylla Agenda 2030 mål. 
 
1.3 Syftet med denna policy är att: 
 

• Förankra funktionsnedsättningsperspektivet i kommunens verksamheter.  

• Förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning genom 
att Stenungsunds kommun blir ett tillgängligt samhälle för alla.  

• Vid varje förändring i den fysiska miljön inomhus såväl som utomhus skall 
funktionsnedsättningsperspektivet särskilt beaktas 

• Alla kommunala evenemang skall kvalitetssäkras via denna policy. 

• Bevaka den politiska utvecklingen som berör frågor relaterade till personer 
med funktionsnedsättning.  



 
 

2. Stenungsunds prioriterade områden och mål 
Stenungsunds kommuns prioriterade områden i policyn utgår från FN:s Konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen innehåller totalt 50 artiklar 
vilka alla är viktiga. Stenungsunds kommun har valt att prioritera artiklarna 9, 24, 27 och 29 
samt utifrån dessa fastställa övergripande mål. 

Artikel 9 – Tillgänglighet 
Mål 1.  
Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång, på lika villkor, 
till kommunens lokaler, till transporter, till information och kommunikation. 

Vid om- och nybyggnad av lokaler för kommunal verksamhet ska kommunen tillämpa Västra 
Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet. 

Artikel 24 – Utbildning 
Mål 2. 
Barn och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter till utbildning på grund-, 
gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. 

Artikel 27 – Arbete och sysselsättning 
Mål 3. 
Kommunen ska verka för att förutsättningar skapas för kommuninvånare med 
funktionsnedsättning att få inkomstbringande arbete. 

Mål 4.  
Kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme när det gäller möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att få och kunna behålla ett arbete. 

Artikel 29 – Deltagande i det politiska och offentliga livet 
Mål 5. 
Kommunala rådet för funktionshindrade ska vara remissinstans för planer och program. 

Mål 6 
Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt 
kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra, direkt eller genom fritt 
valda ombud. 

  



 
 

3. Förvaltningens uppdrag 
 

3.1 Insatser i budgetarbetet  
Verksamheterna i Stenungsunds kommun ska i sina respektive verksamhetsplaner redovisa 
planerade insatser för ökad tillgänglighet för de grupper som avses i policyn. 

3.2 Utvärdering 
I kommunens årsredovisning ska kommunens verksamheter redovisa vilka insatser som 
genomförts. Särskilt intressant är resultatet för de 6 målen som är kopplade till policyn. 

3.3 Granskning och förslag  
Kommunala rådet för funktionshindrade ska ta del av verksamheternas genomförda insatser i 
årsredovisningen. Synpunkter och förslag till redigeringar i insatserna ska redovisas till 
kommunstyrelsen av kommunala rådet för funktionshindrade. 

 

4. Definitioner (enligt myndigheten för delaktighet) 
  
Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, 
psykisk eller intellektuell, enligt Socialstyrelsens termbank. Funktionsnedsättning innefattar 
många olika variationer i mänskliga förmågor och funktioner. 
 
Funktionshinder 
Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 
relation till omgivningen. En person kan inte ha ett funktionshinder, utan det är något som 
uppstår i samspel mellan en person med funktionsnedsättning och olika typer av hinder i 
miljöer. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet betyder olika saker i olika sammanhang. Inom funktionshinderområdet betyder 
det att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på 
jämlika villkor. 
 
Delaktighet 
Det finns olika sätt att beskriva delaktighet. Inom funktionshinderområdet gäller att 
delaktighet uppstår i samspelet mellan individ och en tillgänglig miljö. Det som avgör 
möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället och de förutsättningar som skapats 
för individen.  Möjligheterna för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga rör alla 
områden i samhället, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan eller offentliga miljöer. 
 
Jämlikhet 
Innebär alla individers lika värde samt inom politiken alla individers möjlighet till lika 
inflytande. 
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