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Förord  
  

Socialnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2009-09-23 § 

354 att revidera det handikappolitiska programmet, antaget av 

kommunfullmäktige 2005-05-23 § 25.  

Programmet är en tillämpning av FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning och FN:s standardregler 

för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar 

delaktighet och jämlikhet på kommunal nivå.  

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 

(Regeringsformen § 2)  

Det är av vikt att förtroendevalda och anställda inom kommunerna 

får ökad kunskap om funktionsnedsättning och handikapp genom 

till exempel fortbildning så att vi kan leva upp till det handikapp 

politiska programmet.  

Det handikappolitiska programmet ska under varje mandatperiod 

uppdateras. Självklart ska vår kommun vara bra för alla att leva 

och verka i.  
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Inledning  
  

Sverige har anslutit sig till FN:s standardregler och sedermera även antagit 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

och därmed åtagit sig att undanröja hinder för funktionsnedsatta personer och 

skapa ett tillgängligt samhälle.  

Kommunen ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra 

skäl möter svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets 

gemenskap och att leva som andra.  

Perstorps handikappolitiska program utgår från den ovan nämnda 

FNkonventionen och FN:s 22 standardregler för att tillförsäkra människor 

med funktionsnedsättning jämlikhet och delaktighet.  

  

  

  

  

Arnold Andréasson   Per Almström 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunchef 

  

  

  

 Pehr Magnusson      Bengt Andersson  

 Socialnämndens ordförande                    Socialchef  
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FN:S Standardregler, sammandrag  
  

Förutsättningar för delaktighet på lika villkor  
  

Regel 1.   Ökad medvetenhet  

Regel 2.   Medicinsk vård och behandling  

Regel 3.  Rehabilitering  

Regel 4.  Stöd och service  

Regel 5.  Tillgänglighet  

Regel 6.   Utbildning  

Regel 7.  Arbete  

Regel 8.  Ekonomisk och social trygghet  

Regel 9.   Familjeliv och personlig integritet  

Regel 10.  Kultur  

Regel 11.  Rekreation och idrott  

Regel 12.  Religion  

Regel 13.   Kunskap och forskning  

Regel 14  Policy och planering  

Regel 15.  Lagstiftning  

Regel 16.  Ekonomisk politik  

Regel 17.  Samordning  

Regel 18.  Handikapporganisationer  

Regel 19.  Personalutbildning  

Regel 20.  Nationell granskning och utvärdering  

Regel 21.  Tekniskt och ekonomiskt samarbete  

Regel 22.  Internationellt samarbete  

 

Perstorps Kommun ska vara tillgänglig för alla invånare  
  

Perstorps Kommuns handikappolitiska program ska vara ett praktiskt redskap 

för nämnder, styrelser och förvaltningar i deras arbete.   

Tillgänglighet för alla ska vara en utgångspunkt vid all kommunal planering. 

Handikappaspekten ska vara en naturlig och integrerad del av arbetet.  

Kommunens Handikappråd ska vara ett rådgivande organ i handikappfrågor 

och en länk mellan kommunen och personer med funktionsnedsättning och 

handikapporganisationer.  
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Av konventionen, som är juridiskt bindande för staten Sverige, framgår bl a 

att det ska vidtas  

 

• ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra till 

den fysiska miljön, till transporter, till information och 

kommunikation, innefattande informations- och 

kommunikationsteknik (IT) och system samt till andra 

anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds 

allmänheten,  

• Alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skydd och 

säkerhet för personer med funktionsnedsättning som är i 

risksituationer, däribland väpnad konflikt, humanitära nödlägen 

och naturkatastrofer, samt  

• Alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning kan utöva yttrandefriheten och 

åsiktsfriheten, inklusive friheten att söka, ta emot och sprida 

uppgifter och idéer på samma villkor som andra och genom alla 

former av kommunikation som de själva väljer t ex genom att a) 

utan dröjsmål och extra kostnader förse personer med 

funktionsnedsättning med information som är avsedd för 

allmänheten i tillgängligt format och teknologi anpassad för olika 

funktionshinder,  

b) godta och underlätta användning i offentliga sammanhang av 

teckenspråk, punktskrift, förstorande och alternativ 

kommunikation och alla andra tillgängliga medel, former och  

format för kommunikation som personer med 

funktionsnedsättning själva valt,  

c) uppmana enskilda leverantörer av tjänster till allmänheten, 

däribland genom Internet, att erbjuda information och service 

i tillgängliga och användbara format för personer med 

funktionsnedsättning,  

d) uppmuntra massmedierna, däribland leverantörer av 

information genom Internet, att göra sina tjänster tillgängliga 

för personer med funktionsnedsättning, samt  

e) erkänna och främja användning av teckenspråk.  
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Härtill följer av FN:s standardregler:   

  

• Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och 

skyldigheter som andra.  

• I all kommunal planering ska utgångspunkten vara tillgänglighet för 

alla. Tidigt samråd med företrädare för handikapprådet ska därför 

hållas.  

• Alla förvaltningar, nämnder och styrelser ska använda sig av 

handikappchecklistan (se sida 9) för att göra en 

handikappkonsekvensbeskrivning inför alla beslut som rör personer 

med funktionshinder.  

• Personal och politiker ska återkommande informeras i 

handikappfrågar.  
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Social och ekonomisk trygghet  

• Allmänna mötesplatser och allmän information ska vara utformad så 

att de är tillgängliga för alla människor.  

• Alla människor ska ha samma förutsättningar i fråga om ekonomisk 

och social trygghet.  

• Kommunen ska ge personer med funktionsnedsättning praktisk hjälp 

och god samhällsservice.  

  

Åtgärder  

• Kommunen ska i samverkan med andra myndigheter och 

organisationer ge stöd och uppmuntra personer med 

funktionsnedsättningar att söka arbete och utbildning.  

• Kommunen ska verka för att personer med funktionsnedsättning, som 

har svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhället på 

lika villkor.  

• Kommunen ska aktivt ta del av aktuell forskning och utveckling inom 

handikappområdet.  

  

  

Offentliga lokaler och miljöer  

• Den fysiska miljön, gator, parker, lekplatser, offentliga lokaler, 

kollektivtrafik, bostäder ska vara tillgängliga för alla i enlighet med 

gällande lagstiftning.  

• Som ägare till stor del av de allmänna platser samt fastigheter och 

lokaler dit allmänheten har tillträde, ska kommunen föregå med gott 

exempel avseende tillgängligheten.  

  

Åtgärder  

• Inventera lokaler och miljöer samt ta fram en strategi för åtgärder.  

• Den kommunala Handikapprådet ska vara remissinstans när det gäller 

anläggning av gator, vägar, parker och byggnader dit allmänheten har 

tillträde.  

• Informera fastighetsägare och affärsidkare m.fl. för att skapa förståelse 

enligt PBL: BFS 2003:19  
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Förskola och skola  

• Alla i verksamheten ska mötas med respekt för sin person och sitt 

arbete.  

• Förskolan och skolan ska vara tillgänglig för alla.  

  

Åtgärder  

 Det ska finnas tillgång till olika hjälpmedel, läromedel och pedagogiska 

resurser i form av personal så att alla kan tillgodogöra sig utbudet av 

undervisning.  

   

Arbete och sysselsättning  

 Kommunen ska vara ett föredöme och utifrån människors olika 

förutsättningar och behov ge individen möjlighet att få och kunna 

bibehålla arbete eller meningsfull sysselsättning.  

  

Åtgärder  

 Arbetsplatsen ska anpassas och utformas så att den blir tillgänglig för 

alla människor. Se till att hjälpmedel och teknik nyttjas och utvecklas 

så att en person med funktionsnedsättning ges möjlighet att få och 

behålla ett arbete  

   

Kultur och fritid  

Åtgärder  

 Kommunen ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska 

kunna delta i det utbud av kultur och fritidsaktiviteter som finns i 

kommunen.  

  

  

  

Handikappchecklista  
  

En funktionsnedsättning är den begränsning som gör att en människa till följd 

av skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet.  

Hinder i omgivningen kan förvandla funktionsnedsättning en till ett 

handikapp som ska förhindras i största möjligaste mån.  
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Policyn är att;  

CHECKLISTA ska upprättas vid beredning av ärenden som rör eller berör en 

person med funktionsnedsättning.  

• Allmänna lokaler och tillgänglighet  

• Boende-, arbets-, fritids-, skol- och samhällsmiljöer  

• Kultur- och fritidsaktiviteter/verksamheter  

• Kollektivtrafik  

• Trafikmiljö  

• Tillgång till ny teknik  

• Informationsinsatser  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Källor  
  

FN:s Standardregler: www.regeringen.se  

Plan- och Bygglagen (PBL) www.lagen.nu  

Socialtjänstlagen (SoL): www.lagen.se  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): www.lagen.nu  

Lag om Färdtjänst: www.lagen.nu  

Lag om Riksfärdtjänst: www.lagen.nu  

Skollagen  

Lag om kollektivtrafik: www.sweden.gov.se  

  


