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1. Inledning 
Båstads kommuns vision är att skapa ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild, på 

alla sätt i alla sammanhang. Grundläggande för utvecklingen i riktning mot visionen är människors lika 

värde och möjligheter att påverka.  

Sverige  ställde  sig  bakom  den  av  FN  antagna  konventionen  om  rättigheter  för  personer  med 

funktionsnedsättning år 2008. På en  lokal nivå  innebär det att Båstads kommuns verksamheter ska 

vara tillgängliga för alla människor. Idag finns det strukturella hinder som utestänger människor med 

funktionsnedsättningar  från  att  delta  i  samhället  på  lika  villkor  som  andra.  Därför  höjer  Båstads 

kommun ambitionsnivån för att undanröja hinder och säkerställa att kommunen är tillgänglig för dem 

som  bor,  vistas  och  verkar  här.  Frågor  som  rör  personer  med  funktionsnedsättning  är  såväl 

tvärpolitiska som tvärsektoriella och berör således samtliga kommunens verksamheter.  

Detta program beskriver de principer och arbetssätt som ska utgöra utgångspunkt  för kommunens 

nämnder och bolagsstyrelser när de planerar och följer upp arbetet med att nå kommunens vision om 

att vara en förebild, attrahera genom att tillvarata resurser och visa mod genom att möta kommunens 

utmaningar, anpassa sig till omgivningens krav och skapa goda förutsättningar för alla medborgare.  

Programmet för tillgänglighet och delaktighet är rättighetsbaserat och har som mål att alla invånare 

ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor, utan att uppleva diskriminering på grund av 

bristande tillgänglighet. 

 

2. Styrande och stödjande dokument 
Programmet för tillgänglighet och delaktighet bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för 

personer med  funktionsnedsättning,  Agenda  2030,  den  nationella  funktionshinderspolitiken  samt 

Båstads kommuns vision. 

2.1. FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 
År 1989  initierade Sverige ett arbete  inom FN  för att  få  till stånd  internationella  regler om  rätt  till 

delaktighet och  jämlikhet  för personer med  funktionsnedsättning. Arbetet  ledde  fram  till ett antal 

standardregler  och  reglerna  antogs  av  FN:s  generalförsamling  1993.  Konventionen  innehåller  22 

artiklar  som  innehåller  tydliga principiella  ståndpunkter när det  gäller  rättigheter, möjligheter och 

ansvar på olika samhällsområden. Konventionens bärande principer är: 

 Respekt för människors lika värde och individuella självbestämmande 

 Icke‐diskriminering 

 Delaktighet och inkludering 

 Respekt för olikheter och acceptans av personer med funktionsnedsättning som en del av 
mångfalden  

 Lika möjligheter 

 Tillgänglighet 

 Jämställdhet 

 Respekt för utvecklingen av förmågor hos barn med funktionsnedsättning 



 

 

2.2. Agenda 2030 
Agenda 2030 är den samling med 17 universella mål som FN:s medlemsländer enades om 2015. Målen 

handlar bland annat om att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa en fredlig 

och inkluderande värld. De stater som har anslutit sig till agendan ska bedriva ett hållbarhetsarbete 

som  tar hänsyn  till  levnadsvillkoren  för personer med  funktionsnedsättning och  flera av de sjutton 

målen har bäring på funktionshinderspolitiska frågor: 

Mål 1: Ingen fattigdom.  

Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

Mål 4: God utbildning för alla  

Mål 5: Jämställdhet 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

Mål 17: Säkerställa genomförande av agendan och globalt partnerskap 

Den grundläggande principen  i Agenda 2030 är ”leave no one behind” eller att ”ingen  ska  lämnas 

utanför”. Det innebär att alla, överallt, ska kunna ta del av utvecklingens framsteg. Därför måste man 

utgå från människors olika erfarenheter, förutsättningar och behov, både i det övergripande arbetet 

och vid enskilda insatser. Det kan exempelvis handla om att säkerställa tillgänglighet och delaktighet 

för människor med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, verka för jämlika förutsättningar 

oavsett funktionsförmåga och skapa delaktighet oavsett socioekonomisk bakgrund. 

2.3. Den nationella funktionshinderspolitiken 
Riksdagen beslutade år 2017 om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. Målet är att: 

”…med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, 

uppnå  jämlikhet  i  levnadsvillkor  och  full  delaktighet  i  samhället  för  personer med  funktions‐

nedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.”  

Den  nationella  funktionshinderspolitiken  är  tvärsektoriell  och  tar  sin  utgångspunkt  i  Sveriges 

internationella  åtaganden  om  mänskliga  rättigheter.  En  viktig  del  i  den  nationella  funktions‐

hinderspolitiken är principen om universell utformning. Principen innebär att när samhället utformas 

och planeras så är det grundläggande att göra rätt från början. Det kan beröra allt från den byggda 

miljöns och de digitala  systemens  tillgänglighet  till medarbetares och  förtroendevaldas kompetens 

samt information och kommunikation. 

2.4. Båstads kommuns vision 2030 
Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva genom att vara en attraktiv förebild, på alla sätt i alla 

sammanhang. Så  inleds presentationen av den vision som sedan  fortsätter med en mer detaljerad 

redogörelse för hur kommunen ska arbeta för att vara en förebild, attraherande och modig i relation 

till alla de som bor, vistas och verkar här. Detta program för tillgänglighet och delaktighet är ett viktigt 

styrdokument för det arbete som strävar mot uppfyllandet av Vision 2030.  

2.5. Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål 
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige i Båstads kommun om nio inriktningsmål som fördelas på de 

fyra fokusområdena medborgaren, hållbar samhällsutveckling, medarbetaren och hållbar ekonomi. De 

mål och delmål som återfinns inom respektive av de sex rättighetsområden som presenteras nedan 

bidrar till arbetet mot uppfyllelsen av samtliga nio inriktningsmål. 



 

 

2.6. Övrigt 
Utöver  de  konventioner, mål  och  visioner  som  nämnts  ovan  finns  det  en  rad  svenska  lagar  som 

innehåller formuleringar vilka handlar om tillgänglighet och delaktighet, till exempel: 

 Förvaltningslagen 

 Plan‐ och bygglagen 

 Arbetsmiljölagen  

 Diskrimineringslagen 

 Lagen om offentlig upphandling 

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 Socialtjänstlagen 

 Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

 

3. Centrala begrepp 
3.1. Funktionsnedsättning och funktionshinder 

I  detta  program  används  begreppen  funktionsnedsättning  och  funktionshinder  i  enlighet  med 

Socialstyrelsens  definition.  Funktionsnedsättning  är  en  nedsättning  av  en  fysisk,  psykisk  eller 

intellektuell  funktionsförmåga  hos  en  person.  Funktionshinder  är  den  begränsning  som  en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 

3.2. Tillgänglighet 
En  förutsättning  för  att  många  personer  med  funktionsnedsättning  ska  kunna  vara  delaktiga  i 

samhället är tillgänglighet. Tillgänglighet handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna 

ta sig runt i samhället. Det handlar också om att få tillgång till information och kommunikation och att 

kunna använda produkter, miljöer, program och tjänster. En central del är att åtgärda befintliga brister 

i tillgängligheten. Tillgänglighet och individuella stöd som säkerställer oberoende, självbestämmande 

och självständighet kompletterar varandra och möjliggör tillsammans delaktighet för många personer 

med funktionsnedsättning. Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. 

3.3. Delaktighet 
Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det innebär 

att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget 

liv. Delaktighet  inom  alla  samhällets områden  är  centralt  i den  svenska  funktionshinderspolitiken. 

Delaktighet gäller alla områden i samhället, till exempel arbetsmarknad, skola och offentliga miljöer. 

 

4. Funktionshinderperspektiv 
I arbetet med att förverkliga målen i detta program för tillgänglighet och delaktighet ska kommunens 

nämnder använda ett funktionshinderperspektiv. För att kunna ha ett funktionshinderperspektiv är 

det fyra delar som behöver vara närvarande i arbetet. Områdena ska ses som ömsesidigt beroende av 

varandra.  

 Principen om universell utformning 

Principen innebär att man planerar och utformar fysiska, digitala och sociala miljöer så att de är 

tillgängliga  och  användbara  för  alla.  Detta  gäller  såväl  digitala  system,  informationstjänster, 

allmänna platser och byggda miljöer som bemötande.  



 

 

 Åtgärda befintliga brister i tillgängligheten 

Genom att på ett systematiskt och långsiktigt sätt identifiera och åtgärda de hinder för delaktighet 

som finns i kommunens befintliga miljöer ökar förutsättningarna för delaktighet i samhällslivet på 

jämlika villkor. 

 Individuella stöd och lösningar 

Individuella stöd och lösningar ska användas för att kompensera för brister i tillgänglighet eller för 

funktionsnedsättning. Dessa  stöd  och  lösningar  ska  ge möjlighet  till  ökad  självständighet  och 

delaktighet.  

 Förebygga och motverka diskriminering 

För att personer med funktionsnedsättning inte ska behandlas sämre, missgynnas eller inte ges 

samma rättigheter och möjligheter som andra ska diskriminering förebyggas och motverkas. 

Lösningar som är bra för personer med funktionsnedsättning brukar ofta vara bra för alla invånare och 

minskar behovet av specialanpassningar och dyra åtgärder i efterhand. När vi bygger samhället smart 

ska  hela  befolkningens  behov  och  förutsättningar  beaktas  vilket  bidrar  till  en  generell  höjning  av 

kvaliteten i kommunens verksamheter. 

 

5. Rättighetsområden 
Funktionshinderfrågor  är  i  grunden  rättighets‐  och  jämlikhetsfrågor.  Därför  är  detta  program 

strukturerat utifrån ett rättighetsperspektiv. Nedan presenteras sex rättighetsområden som arbetet 

för ökad tillgänglighet och delaktighet särskilt ska fokusera på. Rättighetsområdena kan ha olika grad 

av  relevans  för  olika  nämnder  och  det  praktiska  arbetet  behöver  därför  utformas  i  relation  till 

respektive nämnds uppdrag. Samtliga rättighetsområden har bäring på samtliga nämnders arbete. 

Gemensamt för alla sex rättighetsområden är att arbetet, med hjälp av ett funktionshinderperspektiv, 

ska  identifiera,  förebygga  och  undanröja  hinder  för  full  delaktighet  i  samhällslivet  och  jämlikhet  i 

levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. 

5.1. Rätten till demokrati, inflytande och bra bemötande 
I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskrivs att personer med 

funktionsnedsättning ska garanteras sina politiska rättigheter samt möjlighet att åtnjuta dem på lika 

villkor  som andra. Analyser efter  tidigare val visar dock att personer med  funktionsnedsättning är 

generellt mindre delaktiga  i demokratin än övriga  i befolkningen då man bland annat röstar  i  lägre 

utsträckning i allmänna val och är underrepresenterade i de folkvalda församlingarna. 

Det finns bland annat en del utvecklingsarbete att göra när det gäller tillgänglighet till vallokalerna i 

samband med val. Myndigheten för delaktighet (MFD) tillhandahåller en checklista som kan användas 

för att kontrollera att vallokaler är tillgängliga. Checklistan innehåller information om vad kommuner 

bör tänka på och ta hänsyn till när de väljer  lokaler samt ett antal punkter som är mer specifika för 

själva röstningssituationen. 

Negativa attityder, bristande kunskap, bristande  tålamod att  invänta svar, okunskap kring att möta 

personer med kommunikationssvårigheter och fördomar om personer med funktionsnedsättning är 

ytterligare exempel på hinder  som  försvårar  tillgängligheten  till, och delaktigheten  i demokratiska 

processer och samhällsservice.  

 
 



 

 

Mål 
 Båstads kommun ska bidra till att stärka utvecklingen inom demokratiområdet för personer med 

funktionsnedsättning. Alla ska kunna ha inflytande över och vara fullt delaktiga i demokratin. 

 Alla ska ha möjlighet att rösta, ha politiska uppdrag och delta  i demokratiska beslutsprocesser 

mellan valen. 

 Alla ska bemötas med kunskap och respekt av medarbetare i Båstads kommun. 

Delmål 

Alla vallokaler ska vara tillgängliga i enlighet med MFD:s checklista. 

En  konsekvensanalys  kring  tillgänglighet  och  delaktighet  i  samhället  för  personer  med 
funktionsnedsättning ska göras och dokumenteras i underlagen inför politiska beslut. 

Kommunens medarbetare ska, i förhållande till sin profession, ha kunskap om 
funktionsnedsättningar och hur funktionshinder kan påverka människors delaktighet. 

Kompetensutveckling kring tillgänglighet och delaktighet ska utgå från ett brukarperspektiv. 

Samtliga  förtroendevalda  ska  genomgå  utbildning  i  värdegrundsfrågor  rörande  personer  med 
funktionsnedsättning samt olika typer av tillgänglighet. 

Former för samråd mellan kommunen och personer med funktionsnedsättning och 
funktionshindersorganisationer ska ses över och utvecklas. 

Metoder för samråd/dialog med unga personer med funktionsnedsättning ska särskilt utvecklas. 

 

5.2. Rätten till arbete 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver i artikel 27 rätten till 

arbete på lika villkor. Tillgång till arbete och egen försörjning är en avgörande faktor för människors 

levnadsvillkor. En viktig utgångspunkt  för  rättighetsområdet är att en  individs arbetsförmåga är en 

relation mellan individen och den omgivande miljön och inte enbart en egenskap hos individen. 

Sysselsättningsgraden är generellt sett lägre bland personer med någon typ av funktionsnedsättning i 

arbetsför  ålder  jämfört  med  övriga  befolkningen.  Det  är  även  en  mindre  andel  personer  med 

funktionsnedsättning som arbetar heltid jämfört med övriga befolkningen. Vidare är det en lägre andel 

kvinnor med funktionsnedsättning än män med funktionsnedsättning som arbetar heltid och som har 

en tillsvidareanställning.  

Personer med  funktionsnedsättning  uppger  i  högre  utsträckning  än  övriga  befolkningen  att man 

upplever  diskriminerande  och  kränkande  särbehandling  i  arbetslivet.  Unga  vuxna med  funktions‐

nedsättning  har  svårare  än  övriga  unga  vuxna  att  få  ett  första  jobb  och  etablera  sig  på 

arbetsmarknaden. Särskilt svårt är detta för unga kvinnor. 

Statistik visar vidare att det finns skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och den övriga 

befolkningen när det gäller upplevelsen av arbetsmiljön och förhållandena i arbetslivet. Chefers och 

kollegors okunskap om, och negativa attityder  till  funktionsnedsättningar är  faktorer som påverkar 

detta utfall. 

Mål 
Allas arbetsförmåga ska tas tillvara. 

Båstads kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare och även verka för att privata arbetsgivare 

tar sitt ansvar så att personer med funktionsnedsättning kan finna, få och behålla ett arbete. 

Båstads  kommun  ska  stärka  möjligheten  till  meningsfull  sysselsättning  för  personer  vars 

funktionsnedsättning försvårar ett ordinarie arbete.  



 

 

Delmål 

Hinder som utestänger personer med funktionsnedsättning från kommunen som arbetsgivare ska 
identifieras och undanröjas. 

Möjligheterna till anpassade arbetsuppgifter och arbetstider ska öka för att alla ska kunna arbeta 
efter sin förmåga. 

Båstads kommun ska aktivt erbjuda personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga anställningar, praktikplatser och sommarjobb. 

Tillgänglighet och icke‐diskriminering ska genomsyra arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjnings‐ 
och rekryteringsprocesser. 

Nya metoder och arbetssätt för att fler inom daglig verksamhet ska få möjlighet att stärka sin 
anknytning till arbetsmarknaden ska prövas och utvecklas. 

 

5.3. Rätten till utbildning på lika villkor 
I  FN:s  konvention  om  rättigheter  för  personer med  funktionsnedsättning  betonas  i  artikel  24  att 

personer med funktionsnedsättning har rätt till utbildning på lika villkor. I grunden handlar det om att 

inte utestängas från det allmänna utbildningsystemet på grund av sin funktionsnedsättning. 

Idag finns betydande skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och övriga befolkning när 

det gäller utbildningsnivå. Det är också vanligare för elever med funktionsnedsättning att ha påbörjat, 

men inte avslutat sina studier på gymnasienivå.  

De  främsta  hindren  på  utbildningsområdet  för  elever  med  funktionsnedsättning  är,  enligt 

Myndigheten för delaktighet, brist på tillgång till tillgängliga  läromedel och läromiljöer, brister i den 

fysiska tillgängligheten, möjlighet till särskilt stöd och trivseln i skolan. 

Mål 
Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna delta i utbildning och få det stöd som behövs för att både 

nå kunskapsmålen och använda sin kunskap och förmåga i vardagslivet.  

Delmål 

Lärmiljön ska vara tillgänglig så att alla kan delta oavsett funktionsnedsättning. 

Lärmiljön ska vara trygg och inkluderande. 

Kommunen ska tillhandahålla information om de resurser och stöd som elever har rätt till. 

Möten mellan elever från olika skolformer ska främjas i syfte att motverka stigmatisering av barn 
och ungdomar med funktionsnedsättning. 

 

5.4. Rätten till fysisk tillgänglighet 
Funktionshinder uppstår i relation till den omgivande miljön. Om den omgivande miljön är tillgänglig 

uppstår inte många funktionshinder. Olika former av tillgänglighet är en förutsättning för att många 

personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället och fysisk tillgänglighet ger 

människor förutsättningar att på ett självständigt sätt ta plats i, vara i, och röra sig i samhället. 

Bristande  tillgänglighet  finns på  allmänna platser,  i  kollektivtrafiken,  i byggnader, bostäder och  så 

vidare. Ökad tillgänglighet är därför en förutsättning för att människor med funktionsnedsättning i alla 

åldrar ska kunna utvecklas och uppleva en god  livskvalitet. Vad gäller arbetet med tillgängligheten  i 

befintliga miljöer visar flertalet nationella uppföljningar att det finns mer att göra vad gäller insatserna 

för att identifiera och undanröja hinder.  



 

 

Antalet årsrika kommuninvånare väntas öka under de kommande åren och med stigande ålder följer 

ofta en nedsättning av funktionsförmågor vilket ställer ytterligare krav på tillgängliga miljöer. 

Mål 
Alla invånare och besökare ska kunna förflytta sig i, få tillgång till och kunna använda kommunens olika 

miljöer, inomhus och utomhus, på jämlika villkor. 

Delmål 

Tillgängligheten ska öka i kommunens lokaler. 

Universell utformning är utgångspunkten i kommunens arbete vid nybyggnation och ‐anläggning. 

Kommunen ska samverka med fastighetsägare och näringsidkare för att förbättra den fysiska 
tillgängligheten. 

Tillgängligheten beaktas vid tillståndsprövning för t.ex. skyltning, uteserveringar, evenemang mm. 

Syn‐ och hörselhjälpmedel i kommunens offentliga samlingslokaler och äldreboende ska finnas och 
fungera 

 

5.5. Rätten till kultur, fritid, idrott och hälsa 
I artikel 25 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskrivs att personer 

med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning. Hälsa är en resurs för självständighet, självbestämmande och delaktighet och 

utan god hälsa påverkas alla andra delar av livet som till exempel arbete och utbildning. 

Personer med  funktionsnedsättning  skattar  generellt  sin hälsa  lägre  än befolkningen  i övrigt. Den 

upplevda  ohälsan  sägs  främst  bero  på  andra  faktorer  än  själva  funktionsnedsättningen  som  till 

exempel brist på inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och bristande tillgänglighet. Studier 

har även visat att unga med funktionsnedsättning har sämre möjligheter till meningsfull fritid och färre 

sociala kontakter på fritiden än andra unga i befolkningen. 

Personer med funktionsnedsättning utsätts också för våld och övergrepp i större utsträckning än övriga 

befolkningen, det gäller både fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. Kvinnor och flickor med 

funktionsnedsättning är extra utsatta, både i och utanför hemmet. 

Mål 
Alla kommuninvånare ska ha jämlika möjligheter att uppnå bästa möjliga hälsa och delta i meningsfulla 

fritidsaktiviteter. 

Personer  med  funktionsnedsättning  ska  ges  det  stöd  och  råd  som  behövs  för  att  leva  ett  så 

självständigt liv som möjligt med respekt för privatlivet. 

Delmål 

Kommunen samverkar med föreningslivet och andra aktörer för att främja ett brett utbud av 
meningsfulla fritidsaktiviteter. 

Föreningar och privata aktörer som erbjuder anpassade motions‐ eller kulturaktiviteter ska 
erbjudas stöd och utbildning. 

Kommunens förebyggande insatser mot psykisk ohälsa ska stärkas. 

Kommunens medarbetare ska ha tillgång till stöd, information och utbildning för att motverka våld 
och tvång. Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning ska särskilt uppmärksammas. 

Barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska ges stöd och insatser så att barnet upplever 
samma rättigheter och friheter som andra barn. 

 



 

 

5.6. Rätten till information och kommunikation 
Digitaliseringen  har  erbjudit  nya  möjligheter  som  underlättar  för  många  personer  med 

funktionsnedsättning. Rätt använd kan den digitala tekniken bidra till ökad delaktighet och jämlikhet. 

För många personer med funktionsnedsättning i olika åldrar innebär tekniken en stor förändring och 

höjd livskvalitet. Samtidigt kan digitaliseringen skapa nya hinder om inte tillgänglighetsaspekten finns 

med från början i utvecklingen och utformningen av tjänster och produkter.  

I artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskrivs vikten av 

att  informations‐  och  kommunikationsteknik  görs  tillgänglig.  För  att  alla  ska  kunna  dra  nytta  av 

digitaliseringen är det viktigt att kommuner ställer krav på tillgänglighet när man upphandlar digitala 

produkter och  tjänster. Det kan  till exempel handla om webbplatser,  intranät, ansökningsformulär, 

digitala tjänster inom hemtjänst och så vidare. 

Mål 
Alla  ska  ha  jämlika  förutsättningar  att  få  information  och  kunna  kommunicera med  kommunens 

verksamheter. 

Den  löpande  utvecklingen  av  digitala  tjänster  och  lösningar  ska  främja  kommuninvånares 

självständighet och självbestämmande. 

Delmål 

Alla kommunala verksamheter ska arbeta för att informera på ett sätt som når alla oavsett 
funktionsnedsättning. 

Kommunens webbplatser, e‐tjänster och applikationer ska vara universellt utformade så att alla 
kan använda och ha nytta av dem oavsett funktionsförmåga 

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

 

6. Genomförande och uppföljning 
Kommunstyrelsen är dokumentansvarig för detta program för tillgänglighet och delaktighet och har 

därmed det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av programmet.  

Varje  nämnd  och  bolagsstyrelse  ansvarar  för  att  genomföra  och  förverkliga  programmet.  I 

nämndsplanerna specificeras vilka områden som prioriteras och hur arbetet ska ske under året. Alla 

nämnder  och  styrelser  ska  årligen  redovisa  resultatet  av  arbetet  mot  de  uppställda  målen  till 

kommunstyrelsen. Beslut om aktiviteter och genomförande ska tas i nämnder och styrelser och följas 

upp årligen. Detta görs inom ordinarie planering och uppföljning av verksamheten.  

När uppföljning av programmet genomförs ska aktuella underlag från respektive nämnd och styrelse 

beaktas. Funktionshindersorganisationernas kunskaper och erfarenheter är centrala och  ska därför 

inbjudas att delta vid uppföljningen. 

Programmet för tillgänglighet och delaktighet följs upp vartannat år.  
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