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Tillgänglighetsstrategi 

en strategi om rättigheter för funktionsnedsatta i Gislaveds kommun 

2010-2014 
 

Strategin är baserad på FN: s internationella konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och dess artiklar, kallad Agenda 50. Funktionsnedsatta definieras 

som personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska 

funktionsnedsättningar. Kommunikation innefattar språk, textning, punktskrift, taktil 

kommunikation, storstil, tillgängliga multimedier, kompletterande och alternativa 

former, medel och format för kommunikation 

 
Konventionens principer är följande:  respekt för allas inneboende värde, 

självbestämmande och frihet att göra egna val, 
    icke-diskriminering,  
    fullständigt deltagande i samhället, 
    respekt och accepterande av olikheter, 
    lika möjligheter, 
    tillgänglighet, 
    jämställdhet samt  

respekt för den fortlöpande utvecklingen av 
förmågorna hos barn med funktionsnedsättning  

 
Gislaveds kommun skall förbinda sig att i sin verksamhet vidta lämpliga åtgärder för att 
uppfylla kraven så långt det är möjligt. 
I strategin anges i punktform Gislaveds kommuns och dess verksamheters 
ställningstaganden utifrån konventionens skrivningar och under punkterna förklaras vad 
detta innebär för Gislaveds kommun och dess verksamheter.  

 
Konventionens syfte, definitioner, allmänna principer och allmänna åtaganden, 
enligt artikel 1 – 4 
 
Övergripande mål, 
Gislaveds kommun och dess verksamheter skall: 

 motverka all form av diskriminering av funktionsnedsatta.  
 ta hänsyn och vid behov ge information på ett sådant sätt att alla kan förstå och 

ta till sig den. 
 verka för att dess verksamheter genomsyras av respekt för: allas inneboende 

värde, självbestämmande och frihet att göra egna val, icke-diskriminering, 
 fullständigt deltagande i samhället, respekt och accepterande av olikheter, 
 lika möjligheter, tillgänglighet och frångänglighet/utrymningssäkerhet 

jämställdhet samt respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos                
barn med funktionsnedsättning.  
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Detta innebär att de kommunala verksamheterna arbetar för att motverka diskriminering 
av funktionsnedsatta, att skyltning och hemsida anpassas efter funktionsnedsattas 
behov. Det åligger kommunen ett informationsansvar om funktionsnedsattas behov till 
de anställda i alla dess verksamheter samt att handlingsplaner upprättas i all kommunal 
verksamhet så långt det är praktiskt möjligt där hänsyn tas till funktionsnedsattas behov, 
rättigheter och friheter. 
 
Konventionens artiklar om jämlikhet och icke-diskriminering av kvinnor 
respektive barn med funktionsnedsättning, enligt artikel 5-7 
 
Övergripande mål, 
Gislaveds kommun skall i all verksamhet, 

 aktivt arbeta med ett jämställt perspektiv. 
 genomföra de åtgärder som behövs för att alla skall behandlas jämställt. 
 prioritera barnens behov och rättigheter. 

 
Detta innebär att jämställdhetsarbetet aktivt skall följas upp och att den anpassning som 
behövs skall genomföras samt att jämställdhetsperspektivet genomsyrar all kommunal 
verksamhet. 
 
Konventionens artiklar om medvetandegörande och tillgänglighet, enligt artikel 8-9 
 
Övergripande mål, 
Gislaveds kommun och dess verksamheter, 

 åtar sig att vid behov medvetandegöra kommuninvånarna om funktionsnedsatta och 
deras rättigheter. 

 skall i sin roll som fastighetsägare och väghållare åtgärda alla enkelt avhjälpta hinder 
senast 2010, samt i förekommande fall lägga in övriga hinder i investeringsplan enlig 
inventeringen som genomfördes 2007. 

 
Detta innebär att informationer skall genomföras i alla kommunens verksamheter om behov 
för funktionsnedsatta samt att identifiering och undanröjande av hinder skall göras i all 
kommunal verksamhet kontinuerligt och i samarbete med handikapporganisationerna. 
Fastighetsägare och affärsidkare skall informeras av kommunen, i sin roll som 
myndighetsutövare, om funktionsnedsattas behov och rättigheter. 
 
Konventionens artiklar om rätten till liv, frihet och personlig säkerhet, enligt  
artikel 10-14 
 
Övergripande mål,   
Gislaveds kommun och dess verksamheter skall, 

 särskilt beakta det skydd och ge den säkerhet som personer med funktions-
nedsättning behöver före, under och efter en oönskad händelse. 

 ha ett förhållningssätt som anpassas till det stöd en funktionsnedsatt behöver i 
olika kommunala myndighetssituationer. 
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Detta innebär att den kommunala verksamheten skall vara utformad för invånarnas 
skilda behov samt att all kommunal verksamhet med myndighetsutövning skall ske 
utifrån perspektivet av vad en funktionsnedsatt behöver. 
 
 
Konventionens artiklar om rätt att inte utsättas för tortyr, våld eller övergrepp samt  
skydd för den personliga integriteten, enligt artikel 15-17 
 
Övergripande mål, 
Gislaveds kommun skall inom sina olika verksamheter, 

 genom Brottsförebyggande rådet arbeta för att vid behov göra 
kommuninvånarna medvetna om risker så att funktionsnedsatta inte bli utsatta 
för kränkning, förnedring eller hedersrelaterat våld. 

 
Detta innebär att Brottsförebyggande rådet i förebyggande syfte skall informera 
kommuninvånarna om risker samt att sekretess och annat integritetsskydd skall beaktas 
vid behov. 
 
Konventionens artiklar om rätt till fri rörlighet och att leva ett självständigt liv 
Artikel 18 - 20 
 
Övergripande mål,  
Gislaveds kommun och dess olika verksamheter skall, 

 tillhandahålla olika former av samhällsservice, samt 
 erbjuda hjälpmedel, säkerhetshöjande utrustning och andra former av assistans 

och personlig service, till en skälig levnadsnivå och med goda levnadsvillkor, 
för personer med funktionsnedsättning. 

 
Detta innebär att vid planering av detaljplaner för byggnationer, parker och gator skall 
säkerhetsaspekten för invånarna oavsett funktionsnedsättning i möjligaste mån beaktas. 
Kommunen och dess verksamheter skall informera om och erbjuda samhällsservice 
utifrån de funktionsnedsattas behov. 
 
Konventionens artiklar om yttrandefrihet och respekt för privatlivet, enligt artikel 
21-24 
 
Övergripande mål, 
Gislaveds kommun och dess verksamheter skall, 

 underlätta för funktionsnedsatta att kunna utöva sin medborgerliga rätt till 
yttrandefrihet och åsiktsfrihet. 

 arbeta för att underlätta för funktionsnedsattas behov av ett privat liv.  
 möjliggöra att funktionsnedsatta liksom alla andra kan beredas utbildning. 

 
Detta innebär att det skall vara enkelt att kunna ta till sig information och att kunna 
meddela sig med omvärlden samt att funktionsnedsatta inte utestängs från utbildning. 
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Konventionens artiklar om hälsa, habilitering och rehabilitering, enligt artikel 25-26 
 
Övergripande mål, 
Gislaveds kommun skall i alla dess verksamheter medverka, 

 till att en samverkan sker med berörda samhällsaktörer för att få en överbryggande 
verksamhet gällande hälsa, habilitering och rehabilitering. 

 i samverkan med andra samhällsaktörer för att ge förutsättningar för 
funktionsnedsattas hälsa, habilitering och rehabilitering. 

 
Detta innebär att regelbundna träffar möjliggörs från kommunen och dess verksamheters 
perspektiv mellan de olika samhällsaktörerna där de funktionshindrades behov och 
rättigheter diskuteras. 
 
Konventionens artikel om arbete och sysselsättning, enligt artikel 27 
 
Övergripande mål, 
Gislaveds kommun och dess verksamheter skall, 

 stödja funktionsnedsatta till ett aktivt liv för att främja en meningsfull aktivitet och 
sysselsättning. 

 
Detta innebär att samverkan mellan olika samhällsaktörer ska ske för att underlätta 
funktionsnedsattas möjlighet till arbete samt att arbetsmarknadsorganisationen verkar 
utifrån de funktionshindrades behov. 
 
Konventionens artiklar om levnadsstandard och deltagande i offentligt liv och 
kulturliv, enligt artikel 28-30 
 
Övergripande mål, 
Gislaveds kommun och dess verksamheter skall, 

 verka för att alla oavsett funktionsnedsättning har möjlighet till en tillfredställande 
levnadsnivå. 

 erbjuda att allt som har med den medborgerliga rättigheten i valproceduren är 
tillrättalagt för funktionsnedsattas krav och behov. 

 underlätta för funktionsnedsatta att vara delaktiga i det utbud av offentligt liv och 
kulturliv som erbjuds. 

 
Detta innebär att stöd ska utgå efter de funktionsnedsattas behov för att kunna ha en skälig 
levnadsnivå, att kommunen främjar en miljö där ingen diskrimineras i samband med de 
olika valprocedurer som förekommer samt att det vid arrangemang skall tänkas utifrån en 
funktionsnedsatts perspektiv och att det även erbjuds särskilda arrangemang för att 
underlätta deltagandet. 
 
Avlsutningsvis handlar artiklarna 31 – 50 bland annat om att hålla möten regelbundet 
mellan konventionsstaterna samt behandling av ikraftträdande, reservationer, ändringar av 
konventionen, uppsägning mm, samt om övergripande åtgärder på nationell och 
internationell nivå. Inga löpande mål har angetts eftersom de inte berör den kommunala 
nivån och dess ställningstaganden. 
 


