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1. Inledning
1.1 Agenda 2030
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara levnadsförhållanden
och levnadsvillkor för alla världens människor. Globala målen utgår från de tre dimensionerna av
hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och miljömässiga. Frågor för en hållbar utveckling, som
att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet, hushållande av jordens resurser, hållbar ekonomisk
tillväxt samt främja social inkludering, är sammankopplade och ömsesidiga. Social och ekonomisk
utveckling är således beroende av en hållbar förvaltning av planetens naturresurser. (Se plan social
hållbarhet)
1.2 Jämlik hälsa
Folkhälsan i allmänhet har under lång tid förbättrats i Sverige, i vart fall om vi fokuserar på
livslängd och dödlighet. Samtidigt finns det påtagliga sociala skillnader. Medellivslängd och
dödlighet skiljer sig mellan olika sociala grupper i samhället i Sverige. Personer med kort
utbildning har kortare medellivslängd och högre dödlighet än personer med lång utbildning.
Vidare finns det hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och den övriga
befolkningen. Särskilt tydliga är dessa skillnader för personer med funktionsnedsättning, hbtqpersoner och vissa nationella minoriteter.1
Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel röra sig
om nedsatt syn eller hörsel, intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning eller rörelsehinder.
Andelen personer med funktionsnedsättning ökar med stigande ålder, men även i åldersgruppen
16 – 29 år har mer än var tionde person en funktionsnedsättning.2
Att göra samhället mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning gynnar alla. Ett talesätt
är: Tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla. Exempel på detta är
texter skrivna med ett enkelt språk vilket kan vara nödvändigt för en person med läs- och
skrivsvårigheter men underlättar för fler. Ett annat exempel är automatiska dörröppnare och
rymliga hissar. Dessa kan vara nödvändiga för en person med rullstol men samtidigt underlätta
för andra exempelvis en person med barnvagn.
1.3 Funktionsnedsättning och funktionshinder
Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd
eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan
vara av bestående eller av övergående natur. Med begreppet funktionshinder menas de
begränsningar som en person med funktionsnedsättning möter i relation till sin omgivning.
Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande

1

SOU (2016:55) Det handlar om jämlik hälsa. Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa

2

Statens folkhälsoinstitut (2012) Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för ”En strategi
för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016, Dnr VERK 2011/442

4

delaktighet i arbetslivet, sociala relationer, i fritids-och kulturaktiviteter, i utbildning och i
demokratiska processer.
Det handlar om vilka förutsättningar samhället ger människor att vara delaktiga och självständiga.
En person med rullstol blir till exempel funktionshindrad om det saknas hiss i ett flervåningshus.
Detsamma gäller för en person med nedsatt syn om knapparna i hissen saknar röstfunktion. En
person med elöverkänslighet kan vara funktionshindrad i mötet med trådlös teknik.
Frågor om funktionshinder är tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommunen.

2. Relation till andra styrdokument
Planen är hierarkiskt underordnad programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap och tillser
att programmet realiseras genom åtgärder inom fastställda områden.
Utgångspunkten för Kungälvs kommuns funktionshinderpolitiska arbete är FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och alla människors lika rätt och värde.
Konventionen förtydligar samhällets ansvar för att mänskliga rättigheter ska förverkligas. Sveriges
kommuner har ett stort ansvar att utveckla bemötande, tillgänglighet och delaktighet för alla.
Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap och plan för det funktionshinderpolitiska
arbetet är viktiga redskap för Kungälvs kommun att förverkliga sitt ansvar och intentionerna i
FN-konventionen samt i Agenda 2030. Även program Digitalisering Kungälvs kommun ska ses
som ett redskap i arbetet att nå målen.
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken 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 funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald
som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet uppmärksammas.

3. Syfte
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet för alla i
Kungälvs kommun och att tydliggöra funktionshinderaspekten i all kommunal planering.

4. Viljeinriktning
Målet för arbetet är ett samhälle för alla.
Inriktning på arbetet utgår från de nationella målen och inriktas mot fyra områden:3
3

Regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken
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•

principen om universell utformning

•

befintliga brister i tillgängligheten

•

individuella stöd och lösningar för individens självständighet

•

att förebygga och motverka diskriminering

I följande nio områden konkretiseras målen och aktiviteter finns beskrivna för att uppnå dessa.

5. Mål bemötande
•
•
•

Personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med kommunens personal
ska få och uppleva ett gott och professionellt bemötande
Medvetenheten och förståelsen om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar
människors livssituation både individuellt och generellt ska öka hos kommunens
personal.
För att förbättra attityder och bemötande ska Kungälvs kommun verka för ökad kunskap
bland medborgarna om funktionshinder och rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Aktivitet fram till 2023
Kompetenshöjande aktiviteter i bemötandefrågor för
personalen.
Kompetenshöjande aktiviteter kring funktionsnedsättningar
för personalen.
Förutsättningar ska ges så att alla har rätt till sin
kommunikation och använda Alternativ, Kompletterande
Kommunikation (AKK) i verksamheten.
Öppna föreläsningar om olika typer av
funktionsnedsättningar.

Ansvar
Alla sektorer
Alla sektorer
Alla sektorer
Sektor Trygghet- och stöd

6. Mål delaktighet och demokrati
•
•
•
•

Information om kommunens tjänster och verksamhet ska utformas så att den blir mer
tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.
Vid möten som är öppna för allmänheten ska det finnas möjlighet till olika
kommunikationshjälpmedel som till exempel teckenspråkstolk, hörselförstärkning och
förstorad text.
I mötet med kommunens personal ska människor beredas möjlighet att använda sitt eget
kommunikationssätt
Kommunen ska tillhandahålla uppdaterad information om tillgängligheten i kommunens
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offentliga byggnader, anläggningar och turistmål. Kommunen ska också verka för att
andra fastighetsägare tillhandahåller information om tillgängligheten i publika lokaler
Aktivitet fram till 2023
Utveckling och anpassning av kommunens hemsida och
andra digitala kanaler för att uppfylla kraven i lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service.
Alternativa kommunikationssätt utifrån brukarens behov
erbjuds för att underlätta kommunikationen.
Möjliggöra för medborgare att aktivt delta i politiskt arbete
på sina egna villkor.

Ansvar
Alla sektorer
Alla sektorer
Alla sektorer

7. Mål tillgänglig och användbar miljö
7.1 Tillgängliga utemiljöer
• Arbetsmetoder och riktlinjer för att skapa god tillgänglighet i den offentliga utemiljön ska
utarbetas och utvecklas.
• Barn med funktionsnedsättning ska som andra barn ges möjlighet att leka i och använda
utemiljön.
• Naturreservat i kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgängliga och
användbara för personer med funktionsnedsättning.
• Enkelt avhjälpta hinder på befintliga kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg och
andra allmänna platser ska åtgärdas.
Aktivitet fram till 2023
Översyn av tillgängligheten till lekplatser när det gäller synoch hörselskadade.
Fortsatta satsningar kring fysisk tillgänglighet vid utemiljöer
som kultur- och idrottsanläggningar och skolgårdar.
Åtgärda enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator.

Ansvar
Sektor Samhälle- och
utveckling
Sektor Samhälle- och
utveckling och Bildningoch lärande
Sektor Samhälle- och
utveckling

7.2 Tillgängliga och publika lokaler
• Kungälvs kommun ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i
demokratiska processer såsom allmänna val, medborgarstämmor och kommunfullmäktige
genom att använda lokaler med god tillgänglighet.
• Kommunens befintliga publika lokaler och anläggningar ska med avseende på enkelt
avhjälpta hinder vara användbara för människor med funktionsnedsättningar.
• Kungälvs kommun ska genom information verka för att även privatägda publika lokaler
exempelvis affärslokaler blir tillgängliga med avseende på enkelt avhjälpta hinder.
• Arbetsmetoder och riktlinjer för att skapa god tillgänglighet och användbarhet i publika
lokaler ska utvecklas, utarbetas och tillämpas.
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Aktivitet fram till 2023
Ny inventering av tillgängligheten i publika lokaler och
idrottsanläggningar.
Utveckla tillgängligheten vid utesimbadet i Kungälv.

Ansvar
Sektor Samhälle- och
utveckling
Sektor Samhälle- och
utveckling

7.3 Tillgängliga bostäder
• Kungälvs kommun ska verka för att det skapas bostäder och bostadsområden som är
tillgängliga för alla.
• Kommunen ska verka för att flerbostadshusbeståndet vid ny- och ombyggnation ska
tillgänglighetsanpassas.
• Befintliga arbetsmetoder och riktlinjer för att skapa god tillgänglighet i bostäder ska
utvecklas och tydliggöras.
Aktivitet fram till 2023
Öka kunskapen om tillgänglighetsanpassning inom
förvaltningen. Önskvärt är att specialkompetens finns.
Deltagande i olika nätverk som ex. AllAgeHub.

Kommentar: Syftet med AllAgeHub är att främja tillgängliga boendemiljöer och
välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och
leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

Ansvar
Samtliga sektorer
Sektor Trygghet- och stöd

8. Mål resor och kommunikation
•
•
•

Kungälvs kommun ska verka för att regionen förbättrar kollektivtrafiken utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv.
Kungälvs kommun ska i samverkan med Västtrafik och trafikföretagen förbättra
komplement till kollektivtrafiken så som färdtjänst och skolskjuts utifrån en helhetssyn
och ett tillgänglighetsperspektiv i Kungälv.
Hållplatser och stationer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Aktivitet fram till 2023
Hållplatser tillgänglighetsanpassas enligt plan
- 4 hållplatser per år 2021–2022

Ansvar
Sektor Samhälle- och
utveckling

Säkerställa tillgängligheten på parkeringsplatser för
rörelsehindrade

Sektor Samhälle- och
utveckling

Kommentar: Under 2023 kommer vi att ha tillgänglighetsanpassat alla
hållplatslägen centralt och med tillräckligt resandeunderlag på kommunal väg.
Dialog måste därefter ske med Trafikverket för att fortsätta arbetet med
tillgänglighetsanpassning även på statliga vägar.
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9. Mål utbildning barn och unga
Fullständig skolgång och en meningsfull fritid är nyckelfaktorer för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden.
Fokus är på att alla förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska ha en likvärdig kvalité och skapa
förutsättningar att nå nationella mål och utveckla sina kunskaper.
•
•
•
•

Kunskaper om elevers funktionsnedsättningar och hur undervisningen ska utformas,
speciellt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska öka hos
personalen.
Tillgången till och kännedom om olika lärverktyg till exempel anpassade läromedel och
digitala lärverktyg, ska öka
Skolan ska genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete se till att personalen har hög tilltro
till alla elevers och vuxenstuderandes kunskapsutveckling och sociala förmåga.
Den fysiska miljön ska så långt som möjligt anpassas så att tillgängligheten förbättras för
elever och vårdnadshavare med funktionsnedsättning.

Aktivitet fram till 2023
Ett pågående kvalitetsarbete i syfte att motverka den
psykiska ohälsan och otryggheten bland elever.
Fortsatt arbete kring normer och värden.
Verka för att skollokalerna anpassas för att möta alla elevers
behov.
En variation av hjälpmedel/verktyg anpassade för den
enskilde individen ska tas fram.
Kompetensen om när hjälpmedlen ska användas ska öka.
Ta fram en utbildningsplan kring bildstöd och teckenspråk.
Insatser inom förskoleverksamheten för att anpassa
lärmiljön efter barnens förutsättningar.
Insatser för barn inom förskoleverksamheten med
funktionsnedsättningar så de ges lika möjligheter som andra
barn.

Ansvar
Sektor Bildning- och
lärande
Sektor Bildning- och
lärande
Sektor Bildning- och
lärande
Sektor Bildning- och
lärande
Sektor Bildning- och
lärande
Sektor Bildning- och
lärande
Sektor Bildning- och
lärande

10. Mål kultur och fritid
•
•
•

Den kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda aktiviteter som gör det
möjligt för barn och unga med funktionsnedsättning att delta.
Kungälvs kommun ska stimulera föreningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter så
att människor med funktionsnedsättning kan delta både som utövare och som åskådare.
Med socialstyrelsens allmänna råd: Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre som
utgångspunkt ska begreppet meningsfull tillvaro beaktas. Det innebär att människor med
funktionsnedsättning inom äldreomsorgen ska erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter efter
sin förmåga. Detta för att stärka självkänsla och öka den enskildes upplevelse av
livskvalitet.
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•

Kommunen ska för sina kultur- och fritidsarrangemang använda lokaler och platser som
är tillgängliga för alla.

Aktivitet fram till 2023
Utreda hur Kulturskolans utbud kan breddas för att nå en
större mångfald och delaktighet.

Ansvar
Sektor Bildning- och lärande

Kommentar: Vi ska sträva efter att implementera statliga satsningar vid
kulturskolan kring barn och ungdomar med funktionshinder.

Fler aktiviteter inom Kultlab riktade mot målgruppen.
Breddat utbud av media.
Slutföra tillgänglighetsanpassningen av 2,5 km
motionsspåret i Fontin för rullstolsburna. Därefter
utvärdera och prioritera ytterligare motionsspår.

Sektor Bildning- och lärande
Sektor Bildning- och lärande
Sektor Samhälle- och
utveckling

11. Mål hälsa och folkhälsa
Hälsan hos en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett samspel mellan
individ och samhälle. Fokus är på att skapa förutsättningar för en god jämlik och jämställd hälsa i hela
Kungälvs kommun och minska de påverkbara hälsoklyftorna.
•
•
•

Kommunen ska verka för ökad hälsa hos personer med funktionsnedsättning genom att
motverka isolering och uppmuntra till olika former av friskvård och goda levnadsvanor.
Kungälvs kommun ska främja kännedom om, tillgång till och användningen av
hjälpmedel och teknik vid habilitering och rehabilitering.
Kommunen ska verka för förbättrade samverkansformer med VGR inom hälso- och
sjukvård samt inom habilitering och rehabilitering.

Aktivitet fram till 2023
Främja hälsan för personer med funktionsnedsättningar ex.
genom att stärka kunskapen om motion och hälsa.
Insatser kring barn- och ungdomars psykiska ohälsa via
fortsatta integrerade satsningar (ex familjecentrerat
arbetssätt).
Fortsätta inlett arbete kring förskrivning av digitala
hjälpmedel ex. olika programvaror.
Funktionshinderperspektivet ska beaktas utifrån målen
smartare förvaltning, förenkla vardagen och ökad digital
förmåga.

Ansvar
Sektor Trygghet- och stöd
Sektor Trygghet- och stöd och
Bildning och lärande
Sektor Trygghet- och stöd
Alla sektorer

Kommentar: se program Digitalisering av Kungälvs Kommun
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12. Mål socialt stöd
•

•
•
•

Den enskildes delaktighet och inflytande ska få tidigt genomslag i beslut och
genomförande av socialtjänstens individuella insatser. Detta ska särskilt beaktas när det
gäller barn och äldre. Vård- och stödsamordning är en strukturerad samverkansmodell för
personer med behov av samordnade insatser från två eller flera huvudmän.
Stödet, till personer med psykisk funktionsnedsättning ska utvecklas för att stödja
deltagande i samhället, arbetslivet och för att förhindra isolering.
Samarbetet mellan olika verksamheter för barn och vuxna så som skola, socialtjänst,
habilitering och arbetsförmedling ska förbättras.
Anhörigstödet till personer med funktionsnedsättning ska utvecklas. Det ska vara
individanpassat, flexibelt och obyråkratiskt.

Aktivitet fram till 2023
Utbildning och implementering av evidensbaserade
metoder i syfte att utveckla socialt stöd, ökad delaktighet
och inflytande.
Stöd till anhöriga som har barn med funktionsnedsättning
och psykisk ohälsa och beroende.

Ansvar
Sektor Trygghet- och stöd
Sektor Trygghet- och stöd

13. Mål arbete
•
•
•

Kungälvs kommun ska i nära samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet verka
för att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning.
Antalet stödanställningar i Kungälvs kommuns samtliga sektorer ska öka fram till 2023.
Skolans, socialtjänstens, arbetsförmedlingens och försäkringskassans befintliga
nätverksarbete ska fortsätta och utvecklas för att i ett tidigt skede hitta arbetstillfällen för
ungdomar med funktionsnedsättning.

Aktivitet fram till 2023
Kommunen ska arbeta för större mångfald och bredd i sin
rekrytering av personal. Personalsammansättningen ska i
högre grad spegla hur det ser ut i samhället i stort.
Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle
förbättra funktionshindrades förutsättningar för arbete och
sysselsättning.
Kvalitetshöjande insatser inom daglig verksamhet som leder
till en meningsfull sysselsättning.

Ansvar
Staben
Sektor Trygghet- och stöd
och Staben
Sektor Trygghet- och stöd
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14. Levandegöra
Plan för funktionshinderpolitiska arbetet utgår till stor del från befintliga uppdrag inom kommunen.
Prioriterat är att tydliggöra inom förvaltningen vem som arbetar med respektive uppdrag och
koordinera dessa.
Planen ska följas upp kontinuerligt för att tillse att realiseringen av insatserna sker enligt
planering. Planen ska publiceras på kommunens hemsida tillsammans med övriga styrdokument.

15. Uppföljning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för planen och ska tillse att den är
ändamålsenlig. Om det under perioden visar sig att planen behöver uppdateras ska behovet
initieras till berörd instans.
Uppföljningen av program Social hållbarhet kommer integreras i Kungälvs kommuns uppföljning
av Agenda 2030, där planens aktiviteter följs upp årligen upp via en gemensam rapport.
Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från social
översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv. Samtliga planer kommer
följas upp utifrån centrala indikatorer.
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