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Förord 
Ljungby kommuns handlingsplan för tillgänglighet har som mål att framhålla 
alla människors lika värde och rättigheter. 
Målet är att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma möjligheter till 
delaktighet och tillgänglighet. 
Denna handlingsplan beskriver kommunens vilja och ambitioner. 
 
Handlingsplanen är ett hjälpmedel i alla verksamheter för att Ljungby kommun 
ska bli tillgängligt för alla. 
Brister och felaktigheter förekommer inom vår kommun, men med hjälp av och 
i samarbete med berörda intresseorganisationer kan dessa påtalas och rättas till.  
 
Det är lätt att tänka på den fysiska miljön och hur utemiljön ska utformas när vi 
talar om tillgänglighet. Tillgänglighet handlar minst lika mycket om att lokaler, 
kultur, friskvård, motion och idrott, kollektivtrafik, information mm ska göras 
tillgängliga.  
För att ge alla människor möjlighet att fullt ut kunna delta i samhället är det ett 
krav att miljöer anpassas utifrån olika människors behov och förutsättningar. 
 
Kunskap om olika funktionshinder ska finnas med vid planering och 
genomförande av nya miljöer och projekt. 
För att handlingsplanen ska kunna genomföras krävs delaktighet och 
engagemang från alla berörda medborgare, beslutsfattare, tjänstemän, osv.   
Då finns det goda möjligheter att kunna forma en kommun som kan nyttjas och 
uppskattas av alla som bor och vistas här. 
 
 
 
 
 
Anne Karlsson 
Ordförande i Kommunala tillgänglighetsrådet 
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Inledning 
Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
En stat som har antagit konventionen ansvarar för att rättigheterna förverkligas 
på alla samhällsnivåer, nationellt, i regioner och landsting samt i alla kommuner. 
Konventionen kan användas som riktlinje för vilka åtgärder som behövs för att 
människor med funktionsnedsättning ska få sina mänskliga rättigheter uppfyllda. 
Till skillnad från FN:s standardregler, är den nya konventionen juridiskt 
bindande eftersom Sverige har undertecknat konventionen och åtagit sig att följa 
konventionen. 
 
Konventionen 

• Identifierar och förtydligar att mänskliga rättigheter även omfattar 
människor med funktionsnedsättning. 

• Gör att var och en kan se vilka rättigheter som finns. 
• Lägger fast samhällets ansvar för att mänskliga rättigheter ska 

förverkligas för människor med funktionsnedsättning. 
• Ger handikapprörelsen rätt att vara delaktig i beslutsfattandet som rör 

människor med funktionsnedsättning och rätt att delta fullt ut i 
övervakningen av hur konventionen efterlevs. 

 
Konventionen består av 50 artiklar: 
Artikel 1 – 4 beskriver bland annat konventionens syfte och de grundläggande 
principerna för mänskliga rättigheter. 
 
Artikel 5 – 30 är rättighetsartiklar inom olika områden, bland annat jämlikhet 
och ickediskriminering, kvinnor med funktionsnedsättning, barn med 
funktionsnedsättning, ökad medvetenhet, tillgänglighet, likhet inför lagen, att 
leva självständigt och att delta i samhällslivet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet 
samt tillgång till information, respekt för privatlivet mm. 
 
Artikel 31 – 50 är procedurregler och reglerar hur genomförande, uppföljning 
och övervakning av konventionen ska gå till. 
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Övergripande mål och syfte 
Ljungby kommuns övergripande vision är att det framtida Ljungby 
kännetecknas av kreativitet, mångfald och trygghet. 
 
De övergripande målen i handlingsplanen är:  

• Skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande inom alla 
verksamheter. 

• Skapa ett tillgängligt samhälle med hänsyn till bemötande, attityder och 
tillgängligheten i den yttre och inre miljön. 

 
Handlingsplanen är ett politiskt policydokument med övergripande mål, direktiv 
och åtgärder till den kommunala verksamheten (nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag). 
 
Handlingsplanen är uppdelad i två delar: 
1. Övergripande inriktning (politiska delen) 
2. Förslag till konkreta åtgärder (med ansvarig och tidplan under varje regel) 
 
Syftet med handlingsplanen är att uttrycka kommunens politiska ambition och 
vilja att förändra. Alla kommunmedborgare ska vara lika delaktiga, jämlika, 
jämställda och har samma skyldigheter och rättigheter. 
 
Generella åtgärder och tillgänglighetsanpassning är bra för alla och är också 
själva grunden för delaktighet. Generella åtgärder måste ibland kompletteras 
med individuella åtgärder som ger den enskilde medborgaren förutsättningar att 
kunna delta i samhällslivet. Den enskilde behöver information om det stöd och 
de insatser kommunen kan erbjuda idag.  
 
Det behövs en ökad kunskap om tillgänglighet, om funktionsnedsättning och 
bemötande.  
 
Bakgrund 
Mänskliga rättigheter är en minimistandard för de rättigheter som gäller alla. 
Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett 
samhälle utformas. Funktionsnedsättning är inte en fråga för medicinska 
experter utan om mänskliga rättigheter. Det är samhället som ska anpassas efter 
individernas behov och inte tvärtom. 
 
Åtgärderna i Ljungby kommuns nuvarande handikapplan 2005 – 2008 har i 
stora delar genomförts eller överförts till denna plan. Några åtgärder har utgått 
då de inte längre är aktuella.  
Ljungby kommuns handlingsplan för tillgänglighet följer FN konventionen. 



 - 7 - 

Handlingsplanen togs fram under 2010 och ansvarig var 
kommunledningskontoret. Arbetet genomfördes av en arbetsgrupp bestående av 
representanter från förvaltningar, bolag och handikappföreningar. 
 
Lagstiftning 
Handlingsplanen ersätter inte gällande lagstiftning. Handlingsplanen är en 
beskrivning av kommunens vilja och ambition. Kommunen bör utöver gällande 
lagstiftning vidta åtgärder för att alla ska kunna delta i samhället. 
 
Planering och finansiering 
I det fortsatta arbetet med handlingsplanen är Kommunala tillgänglighetsrådet 
och kommunens berörda intresseorganisationer som är samarbetspartners. 
Samarbete med intresseorganisationerna är en förutsättning för att kommunen 
ska kunna planera hållbart och kostnadseffektivt. 
 
Ambitionen och viljan i handlingsplanen ska genomsyra kommunens 
verksamhet inom alla verksamhetsområden och på alla nivåer.  
Utifrån handlingsplanen och tillhörande åtgärder ska kommunala nämnder och 
styrelser och bolagsstyrelser redovisa målsättning, utarbeta verksamhetsplaner 
och budgetar. Det är nämndernas och bolagsstyrelsernas ansvar att besluta om 
åtgärder. Se till att förvaltningarna och bolagen arbetar utifrån kommunens 
ambition och viljeinriktning samt genomför de åtgärder som finns i 
handlingsplanen. 
 
Uppföljning och Kvalité 
Åtgärderna ska genomföras eller påbörjats av berörd förvaltning/bolag inom de 
tidsramar som angivits i åtgärdsplanen och redovisas till Kommunala 
tillgänglighetsrådet varje år. 
Respektive nämnd och styrelse redovisar genomförda åtgärder i bokslutet.  
Handlingsplanen ska revideras en gång under kommande mandatperiod. 
 
Tolkning av handlingsplanen 
FN:s konvention består av 50 artiklar. Artiklarna 5-30 är rättighetsartiklar. I 
denna plan har vi valt att lyfta fram rättighetsartiklarna. 
 
Under varje artikel finns först en sammanfattande beskrivning om 
konventionens rättigheter. 
I vissa artiklar finns en vision som Ljungby kommun ska leva upp till. 
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Tolkning av åtgärdstabellen 
Åtgärderna redovisas med en tabell. Här följer en beskrivning av hur den ska 
tolkas: 
 
Nr  Beskrivning År  Kostnad Ansvar 

 
1:1 Kortare beskrivning av åtgärden 

 
Åtgärden 
redovisas 
 

Beräknad 
siffra 

Ansvarig 
Förvaltning/ 
bolag 

 
Nr: Åtgärdens nummer som ska anges vid redovisningen. 
 
Beskrivning: Åtgärdens titel och kortare beskrivning om vad åtgärden innebär. 
 
År: Det år då åtgärden senast ska vara genomförd och redovisad. 
 
Kostnad: Den summa som varje åtgärd beräknas kosta. Används vid 
budgetarbetet. 
Befintlig – Anger att åtgärden beräknas ingå i det kontinuerliga arbetet. För 
vissa åtgärder finns den beräknade kostnaden (inom parantes) för åtgärden med 
för att förtydliga och förenkla budgetarbetet. 
 
En summa – Anger att åtgärden behöver tilldelas pengar specifikt i budgeten. 
 
Ansvar: Anger vilken förvaltning eller vilket bolag som har ansvaret för att 
genomföra åtgärden. Beskrivs med förkortningar enligt följande schema: 
 
ALLA – åtgärden gäller alla förvaltningar och bolag. 
Finns det en samordnande förvaltning anges den inom parentes med samma 
förkortningar som nedan. 
KTR– Kommunala tillgänglighetsrådet. 
BU – Barn och utbildningsförvaltningen har ansvar för genomförandet. 
SOC – Socialförvaltningen har ansvar för genomförandet. 
TK – Tekniska kontoret har ansvar för genomförandet. 
KOF – Kultur och fritidsförvaltningen har ansvar för genomförandet. 
MOB – Miljö- och byggförvaltningen har ansvar för genomförandet. 
KLK – Kommunledningskontoret har ansvar för genomförandet. 
LBAB – Ljungbybostäder AB har ansvar för genomförandet. 
LEAB – Ljungby Energi AB har ansvar för genomförandet. 
 
Information 
Under rubriken information finns övergripande åtgärder som är viktiga men 
svåra att mäta. 
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Artikel 5 – Jämlikhet och icke-diskriminering 
”Alla människor är lika inför lagen och har rätt till lika skydd och förmåner. 
Staterna ska förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning. 
Positiv särbehandling som syftar till att människor med funktionsnedsättning ska 
uppnå jämlikhet, är inte diskriminering.” 

Vision: 

Ljungby kommun ska aktivt arbeta med att tillgängligheten ska genomsyra alla 
samhällssektorer, skapa ett tillgängligare samhälle och förbättra bemötandet. 

Ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar för självständighet och 
självbestämmande.  
 
Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

5:1 Ljungby kommuns jämställdhetsplan, antagen av 
kommunstyrelsen, den 14 september 2010 § 149. 
Planen garanterar jämställdhet för alla. 
Aktivitetsplaner ska tas fram av alla förvaltningar och 
bolag. 

Varje år Befintlig ALLA  

 
 
Information  
Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor 
med funktionsnedsättning. 
 
Förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning. 
Vid rekrytering får inte tillsättandet påverkas av den sökandes 
funktionsnedsättning. 

(se diskrimineringslagen) 
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Artikel 6 – Kvinnor med funktionsnedsättning 
”Av artikeln framgår att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är utsatta 
för flerfaldig diskriminering. Staterna ska därför särskilt uppmärksamma att de 
har tillgång till alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.” 

Vision:  

Ljungby kommun ska, i den nationella handlingsplanens anda, verka för att 
tillgängligheten genomsyrar alla samhällssektorer och ses som ett strategiskt 
utvecklingsområde. Det innebär att det inte bara berör den kommunala 
samhällsplaneringen och verksamheten, utan även myndigheter, organisationer 
mm.  

 
Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

6:1 
 

Handbok för våld i nära relationer uppdateras årligen 
och sprids så att berörda får del av handboken.  

Varje år Befintlig 

(5 000) 

SOC 

6:2 Yrkesgemensam handbok med handläggningsrutiner 
uppdateras årligen och sprids så att berörda får del av 
handboken.  

Varje år Befintlig 

(5 000) 

SOC 

6:3 Dokument för ”Dubbelutsatthet” uppdateras årligen 
och sprids så att berörda får del av handboken.   

Varje år Befintlig 

(5 000) 

SOC 

6:4 Information och utbildning om brottsförebyggande 
åtgärder både internt och externt (grannsamverkan) 
Lämna rapport till Kommunala tillgänglighetsrådet 
arbetsutskott. 

Varje år Befintlig 

(5 000) 

KLK 
(Brottsföre
byggande 
rådet) 

 
 
Information   
Alla frågor måste betraktas med könsaspekt för att kvinnorna och deras 
livsvillkor ska bli fullt synliga. När kön och könsroller görs tydliga blir också 
männens villkor mer synliga. Ljungby ska vara en förebild i arbetet med att 
undanröja hinder och underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva 
ett fullvärdigt liv i gemenskap med andra avseende boende, arbete, meningsfull 
sysselsättning, fritid och kunna delta i vardagslivet på samma villkor som andra. 
All diskriminering riktad mot personer med funktionsnedsättning ska förebyggas 
och bekämpas.  
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Artikel 7 – Barn med funktionsnedsättning 
”Staterna ska säkerställa att barn med funktionsnedsättning har tillgång till alla 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.” 

 

Vision: 

För barn och ungdomar med funktionsnedsättning krävs ibland att hinder och 
brister i miljön undanröjs så långt det är möjligt. 
 
Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

7:1 Barnkonsekvensanalys ska användas i alla styrelser 
och nämndsbeslut. Checklista finns på intranätet och 
kommer att finnas på hemsidan (insyn). 

Varje år Befintlig ALLA 

7:2 Barn ska ha rätt att framföra en åsikt och bli hörd i 
ärende som berör dem t.ex. i utredningar. Tio 
stickprov utförs vartannat år.  

2011 och 

2013 

Befintlig BU 

SOC 

7:3 Alla barn och ungdomar med funktionsnedsättning 
ska ha tillgång till teknisk utrustning för att kunna 
följa undervisningen i skolan och vid behov ska det 
finnas tillgång till specialpedagog. Uppföljs vartannat 
år genom enkät. 

2011 och 

2013 

Befintlig BU 

 

Information  
Samverkan ska ske mellan SOC och BU i gemensamma ärenden 

Planera så att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för barn 
med funktionsnedsättning. 
 
 

Artikel 8 – Ökad medvetenhet  
”Varje stat ska vidta åtgärder för att höja medvetenheten om frågor som har med 
funktionsnedsättning att göra. Det kan till exempel handla om att bekämpa 
negativa attityder och fördomar.” 

 
Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

8:1 Årlig dag på biblioteket med inriktning på 
funktionshinder med t.ex. praktiska övningar. 

Varje år 5 000 KTR 
samord
nar 

8:2 Arbeta för gott bemötande, attityder och värderingar. 

Tas upp på arbetsplatsmöten och andra möten. 

Alltid Befintlig ALLA 
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8:3 Lättläst information till alla på www.ljungby.se. 

Tydlig och aktuell information så att människor 
förstår den. 

Informationen kan t.ex. finnas inläst.  
Utbildning erbjuds att skriva tydligt och lättläst. 

Varje år Befintlig  

(5 000) 

ALLA 

8:4 Aktuell och tillgänglig information från föreningar 
lämnas årligen till kultur- och fritidsförvaltningen för 
registrering på hemsidan.  

Varje år Befintlig KTR 
KOF 

8:5 Alla medarbetare, anställda av Ljungby kommun, ska 
få utbildning om funktionsnedsättningar.  

 

Under  

åren 

2011 – 

2014  

1 000 kr/ 

Anställd 

(inklusive 
kostnader 

för tid) 

BU 

SOC 

TK 

KLK 

KOF 

MOB 

LBAB 

LEAB 

8:6 Anordna utbildning för elevassistenter och 
resurspersoner för kompetenshöjning.  

Varje år Befintlig BU 

8:7 Uppmärksamma olika funktionsnedsättningar, som 
reportage, i kommunens personaltidning. 

Varje år Befintlig KLK 

8:8 Årligt erbjudande till ledare inom alla föreningar om 
utbildning i bemötande. 

Varje år Befintlig 

(5 000) 

KOF 

8:9 Utställningar i kommunala entréer om vad det innebär 
att ha funktionsnedsättningar (kommunhus, individ 
och omsorg, bibliotek, bolag, turist, mm). 

Regelbundet Befintlig SOC 

8:10 Utredning om införandet av tjänsten Teletal i 
kommunens växel 

2012 Befintlig KLK 

8:11 Ge handikappföreningar möjlighet att inspirera elever 
på Sunnerbogymnasiet till gymnasiearbete inom 
funktionshinderområdet. 

Varje år Befintlig BU 

 
 
Information 
Ljungby kommun ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla 
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Detta innebär att det handikappolitiska 
målet delaktighet måste uppnås för att de folkhälsopolitiska målen ska kunna 
uppnås. 
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Artikel 9 – Tillgänglighet 
”För att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och fullt 
ut kunna delta på livets alla områden ska staterna se till att samhället blir 
tillgängligt. Det handlar bland annat om fysisk miljö, transporter, information, 
kommunikation, IT och tjänster.” 

Vision: 

Ljungby kommun ska aktivt arbeta för att personer med funktionsnedsättning 
oberoende och fullt ut ska kunna delta på livets alla områden. 

Byggnader och lokaler ska anpassas så att personer med funktionsnedsättning 
lättare ska kunna nyttja verksamheten.  
All planering ska eftersträva att skapa god tillgänglighet, trygghet och säkerhet 
på gator, torg och i parker. 

 

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

9:1 Använda Idé och kunskapscentrum 
tillgänglighetskonsult vid ombyggnad och 
nybyggnad. 

Kunskapen ska även finnas på tekniska kontoret 
medan kostnaderna ska belasta respektive 
verksamhet. 

Regelbundet Befintlig ALLA 

TK 

9:2 Färdtjänst i Ljungby kommun. 

Årlig information ska ske till Kommunala 
tillgänglighetsrådet. 

Varje år Befintlig KLK 

9:3 En guide över kommunens egna offentliga lokaler 
och deras tillgänglighet ska tas fram. Guiden ska 
finnas vid bokning av lokaler på kommunens 
webbplats. Guiden ska revideras löpande. 

Varje år 300 000 

I eget  

projekt  

TK 

KLK 

KOF 

9:4 Det ska finnas en ansvarig för varje kommunal ägd 
offentliglokal som ansvarar för att lokalen fungerar 
som den ska. Kontroll av utrustning görs 
regelbundet. Den ansvariges namn och 
mobiltelefonnummer ska vara angivet i anslutning 
till lokalen.  

Varje år Befintlig TK, KOF 
och 

Berörda 
förvalt-
ningar 

9:5 Kommunens annonser om evenemang och 
offentliga möten ska ha information som visar 
tillgängligheten. 
I alla inbjudningar till kurser, föreläsningar, samråd 
mm ska det finnas en beskrivning över hur personer 
med funktionsnedsättning ska komma till lokalen. 
Aktuella symboler ska användas. 

Regelbundet Befintlig ALLA 
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9:6 Utemiljön vid Ljungby kommuns förskolor och 
skolor ska vara tilltalande för alla barn. Anpassning 
sker vid ny- och ombyggnad. Minst en utemiljö vid 
förskolor och skolor tillgänglighetsanpassas per år. 

Varje år 250 000 BU 

9:7 Mjälens badplats och lekplats 
tillgänglighetsanpassas för alla. 

2011 950 000 KOF 

9:8 Nya lekplatser tillgänglighetsanpassas för alla. 2011 -2012 Befintlig 

(1miljon)  

TK 

9:9 En mall ska tas fram som kan användas för att 
förenkla arbetet vid nybyggnad och ombyggnad av 
kommunens lokaler. I mallen ska även upphandling 
av möbler ingå. 
Mallen ska utgå från rekommendationer från 
tillgänglighetskonsulter och arbetsterapeuter. 

2011 Befintlig 
 
 
 
 
 

TK 
 
 
 
 

9:10 Trådlösa mikrofoner ska finnas i kommun ägda 
lokaler som kan användas för offentliga möten. 
Varje lokal som har en hörselslinga ska ha en 
trådlös mikrofon. Hörslinga ska användas per 
automatik utan påpekanden. Noggranna och 
lättförståeliga instruktioner ska finnas till alla 
mikrofoner och hörslingor. Tekniska kontoret ska 
hjälpa till med instruktionsbeskrivningarna. 

2011 Befintlig ALLA 

9:11 I Ljungby kommuns växel ska finnas en mobil 
bärbar hörslinga för utlåning. 

2011 Befintlig 

(70 000) 

KLK 

TK 

9:12 Tillfälliga begränsningar i trafikmiljön ska 
tydliggöras genom att grävtillstånd som påverkar 
trafiken direkt ska läggas ut på webbplatsen. Det 
görs genom koppling mellan ledningsägare, 
entreprenörer och webbplatsansvariga på tekniska 
kontoret. Ökad uppföljning av tekniska kontoret att 
tillstånd följs. 

Regelbundet Befintlig TK 

9:13 Gångvägar från centrum som ska göras tillgängliga 
för alla: 
till Lagavallen 
till biblioteket och hembygdsparken 
till Garvaren 
till Grand 
till Gamla torg 
till Skogskyrkogården 
till lasarettet/kyrkogården/Ljungberga 
till polisen 
utmed Drottninggatan 
utmed delar av Märta Ljungbergsvägen 

2011 -2014 Ingår i 

centrum 
planen 

TK 

9:14 
 

Inventering av in- och utvändig belysning i och på 
kommunens lokaler om de uppfyller dagens normer. 

2011-2014 125 000 TK 
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9:15 Utveckla trygghetsbelysningen i en park om året. Varje år 50 000 TK 

9:16 Inventera den fysiska tillgängligheten i skol- och 
förskolelokaler samt i serviceboenden. 

2012 Befintlig TK 

BU 

SOC 

9:17 Anpassa Ljungby kommuns grafiska profil så att 
den även tar hänsyn till personer med 
funktionsnedsättning. 

2011 Befintlig KLK 

9:18 Guide över tillgänglighet i övriga inte kommunala 
lokaler, affärer, turistanläggningar, hotell, 
vandrarhem mm. Guiden bör revideras löpande. 

2012 500 000 KLK 

9:19 Årligen utse pristagare till tillgänglighetspris.  Varje år 10 000 KTR 

 
 
Information 
Alla lokaler som har kommunala verksamheter ska successivt bli tillgängliga för 
alla. Detta måste beaktas vid planering av verksamheter samt vid nybyggnation 
och ombyggnation. 
 
Nämnder och förvaltningar som har särskild kunskap om tillgänglighet ska ge 
stöd och råd till andra nämnder och förvaltningar. 
 
 
Artikel 10 – Rätten till liv 
”Varje människa har rätt till livet och varje land ska säkerställa att människor 
med funktionsnedsättning får denna rätt på samma villkor som andra.” 
 
Denna artikel anses kommunen inte kunna påverka. 
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Artikel 11 – Risksituationer och humanitära nödlägen 
”Staterna ska säkerställa skydd och säkerhet för människor med 
funktionsnedsättning som är i risksituationer, som väpnade konflikter, 
humanitära nödlägen och naturkatastrofer.” 

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

11:1 Årligen uppdaterade listor på personer som har stöd 
från socialförvaltningen för att underlätta 
information vid krisläge. 

Varje år Befintlig SOC  

11:2 Kommunens plan vid extra ordinära händelse ska 
finnas på hemsidan och uppdateras vart annat år. 

2011 - 2013 Befintlig TK  

KLK 

 

 

Information 

Kommunen har en krisberedskap med en krishanteringsgrupp som ska se till att 
hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning 

Plan vid extraordinär händelse finns på hemsidan 
 
Kommunens handlingsplan vid extraordinära händelser ska beakta personer med 
funktionsnedsättning 

Artikel 12 – Likhet inför lagen 
”Människor med funktionsnedsättning har rätt att i alla sammanhang bli erkända 
som personer i lagens mening. De ska åtnjuta rättskapacitet på samma villkor 
som andra och vid behov erbjudas det stöd som kan behövas för att kunna utöva 
sin rättskapacitet.” 

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

12:1 Aktiv annonsering för rekrytering av god man i 
ortstidning och hemsida.  

Ordna informationsmöten för rekrytering av god 
man för att öka tillgången av Gode män. 

Varje år Befintlig KLK 

12:2 Att ungdomar och vårdnadshavare vid behov får 
information kring godmanskap i god tid före 18 års 
ålder. 

 

Varje år Befintlig KLK 

12:3 Information om godmanskap och vad det innebär 
ska tas fram. Uppdateras varje år och ska finnas på 
hemsidan. 

Varje år 10 000 KLK 
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Artikel 13 – Tillgång till rättssystemet 
”Staterna ska säkerställa tillgången till rättssystemet för människor med 
funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. De ska främja utbildning för 
personal inom rättsväsendet, bland annat poliser och fängelsepersonal.” 

 
Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

13:1 Berörd personal ska årligen följa och vara 
uppdaterad i lagstiftning som Lex Sarah och Lex 
Maria. 

Varje år Befintlig SOC  

BU 

13:2 Säkerställa att synpunkter som inkommit i 
klagomålshanteringen tas till vara. 

Regelbundet Befintlig KLK 

 

Artikel 14 – Frihet och personlig säkerhet 
”Länderna ska säkerställa att människor med funktionsnedsättning har samma 
rätt till frihet och personlig säkerhet som andra.” 

  

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

14:1 Redan tillgängliga gång- och cykelvägar hålls i gott 
skick. 

Varje år Befintlig TK 

14:2 Bygger nya tillgängliga gång- och cykelvägar. Varje år 600 000 TK 

14:3 Brandsprinklersystem installeras där det är möjligt i 
kommunens fastigheter. 

Regelbundet 10 
miljoner  

TK 

SOC 

14:4 Kontroll av brandceller i kommunala fastigheter. Regelbundet Befintlig  TK 

LBAB 

 
 
Information 
Personal ska uppmuntra personer som har behov av att använda hjälpmedel 
såväl fysiska som kommunikationshjälpmedel. 

All verksamhet ska ske med fokus på vad personen kan. 

 



 - 18 - 

Artikel 15 – Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraffning 
”Ingen människa med funktionsnedsättning får utsättas för tortyr eller grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Ingen får utan sitt fria 
samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.” 

 

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

15:1 Se åtgärd 6:3. 

Dokument för ”Dubbelutsatthet” uppdateras årligen 
och sprids så att berörda får del av handboken.   

Varje år Befintlig SOC 

15:2 Kvalitetssäkring genom att en gång årligen gå 
igenom dokument för dubbelutsatthet, jämställdhet 
mm på arbetsplatsträffar (APT). 

Varje år Befintlig ALLA 

 

Artikel 16 – Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller 
övergrepp 
”Staterna ska vidta åtgärder för att skydda människor med funktionsnedsättning 
mot utnyttjande, våld och misshandel. Det gäller i och utanför hemmet, 
däribland på institutioner och särskilt boende. Staterna ska också ta hänsyn till 
könsrelaterade aspekter i det här sammanhanget.” 

 

 

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

16:1 Framtagning av aktuella broschyrer som sprids bl.a. 
på årliga dagar med KTR.(Se 8:1) 

Varje år 5 000 SOC 

16:2 Utbildning för berörda yrkesgrupper i hur man 
känner igen förekomsten av utnyttjande, våld och 
övergrepp. 

Regelbundet 25 000 BU och 

SOC  
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Artikel 17 – Skydd för den personliga integriteten 
”Alla människor med funktionsnedsättning ska möta respekt för sin fysiska och 
psykiska integritet på lika villkor som andra.” 

 

Artikel 18 – Rätt till fri rörlighet och till ett m edborgarskap 
”Människor med funktionsnedsättning har rätt till fri rörlighet, frihet att välja var 
de vill bo och till ett medborgarskap på samma villkor som andra. Barn med 
funktionsnedsättning ska registreras vid födseln och ska ha rätt till ett namn och 
till en nationalitet. De har rätt att så långt möjligt känna sina föräldrar och bli 
vårdade av dem.” 

Information 

Vid önskemål om in- eller utflyttning ska fokus sättas på den enskildes behov 
och det ska vara god samverkan mellan kommuner. 

Artikel 19 – Att leva självständigt och att delta i samhället 
”Människor med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att leva i 
samhället med lika valmöjligheter. Staterna ska göra det möjligt att leva i full 
inkludering och delaktighet.” 

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

19:1 Plan för anhörigstöd för personer med 
funktionsnedsättning tas fram och uppdateras 
årligen. 

Varje år 5 000 SOC 

19:2 Utredning av behov av medborgarkontor. 2012 Befintlig KLK 

19:3 Kommunens konsumentrådgivare bjuds in till 
handikappföreningarna. 

Varje år Befintlig Handikapp- 

Föreningarna 

 

19:4 Uppmuntra och stödja utbyte av kunskaper och 
erfarenheter mellan kommunens 
handikapporganisationer och hjälporganisationer i 
våra vänorter. Detta genom att representanter från 
kommunala tillgänglighetsrådet erbjuds att delta vid 
vänortsbesök. 

Regel 

bundet 

Befintlig KLK 

 

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

17:1 Se åtgärd 8:2 

Arbeta för gott bemötande, attityder och 
värderingar. 

Tas upp på arbetsplatsmöten och andra möten. 

Alltid Befintlig ALLA 
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Artikel 20 – Personlig rörlighet 
”Människor med funktionsnedsättning ska kunna röra sig fritt och så oberoende 
som möjligt kunna förflytta sig på det sätt och vid den tid som de själva väljer. 
De ska ha tillgång till bra och användbara hjälpmedel, assistans och personlig 
service.” 

 
Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

20:1 Göra alla gångpassager över gator och vägar 
anpassade för personer med funktionsnedsättning. 

Regelbundet Befintlig TK 

20:2 Alla entréer till Ljungby kommuns fastigheter 
anpassas, för alla, efterhand vid ombyggnad.  

Regelbundet Befintlig TK 

20:3 Ökad samverkan mellan BU, SOC och landstinget 
för ökad kunskap kring kommunikationshjälpmedel.  

Alltid Befintlig BU 

SOC 

20:4 Tydlig kravspecifikation när det gäller säkerhet och 
tillgänglighet vid upphandling av alla kommunala 
resor. 

Alltid  Befintlig KLK 

 

Information 

Kommunala tillgänglighetsrådet är remissinstans vid framtagning av nya 
färdtjänstregler 
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Artikel 21 – Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till 
information 
”Staterna ska vidta åtgärder för att människor med funktionsnedsättning ska 
kunna utöva yttrandefriheten och åsiktsfriheten samt att ta emot och ge 
information. I offentliga sammanhang ska staterna göra det möjligt att använda 
till exempel teckenspråk och punktskrift liksom alla andra medel, former och 
format som kan göra kommunikationen tillgänglig.” 

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

21:1 Skyltprogram kompletteras med rutiner för 
punktskrift. 

2012 Befintlig TK 

KLK 

21:2 Riktlinjer för syntolkning kommer att tas fram i 
samråd med SRF i Ljungby. 

2012 Befintlig 

(10 000) 

KLK 

21:3 Pollare vid övergångsställen får beskrivning med 
punktskrift, belysning, ljud och pil. 

Varje år Befintlig 
(5 000) 

TK 

21:4 Handikapporganisationerna bjuds in 1-2 gånger per 
år till BU och SOC.  

Varje år Befintlig BU 

SOC 

 
Information  
Skyltprogram finns på hemsidan www.ljungby.se 

Talandewebb finns på hemsidan 

Lättläst information finns på hemsidan 

 
 

Artikel 22 – Respekt för privatlivet 
”Ingen människa med funktionsnedsättning får utsättas för ett godtyckligt eller 
olagligt ingripande i sitt privatliv.” 

 
Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

22:1 Alla som har en insats enligt socialtjänstlagen eller 
LSS ska ha en individuell genomförandeplan. 

Regelbundet Befintlig SOC 

BU 
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Artikel 23 – Respekt för hem och familj 
”Människor med funktionsnedsättning får inte diskrimineras i frågor som gäller 
äktenskap, familj, föräldraskap, adoption eller personliga relationer.” 

 
Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

23:1 Informationsmöten riktade till skolans 
specialistfunktioner om LSS, för att de ska kunna 
lämna information till vårdnadshavare och elev. 

Under åren 
2012 och 

2014 

Befintlig BU 

23:2 Information för berörda yrkesgrupper i frågor som 
gäller äktenskap, familj, föräldraskap, adoption eller 
personliga relationer 

Under åren 
2012 och 

2014 

Befintlig SOC 

Artikel 24 – Utbildning 
”Rätten till utbildning ska förverkligas utan diskriminering och på lika villkor. 
Människor med funktionsnedsättning får inte utestängas från det allmänna 
utbildningssystemet. Alla, särskilt barn, med synskada, hörselskada, dövhet eller 
dövblindhet ska få undervisning på det sätt som är bäst för dem. Det förutsätter 
exempelvis lärare som kan teckenspråk eller punktskrift.” 

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

24:1 Kompensatoriska hjälpmedel ska finnas att tillgå för 
de elever som har behov av det i sitt lärande. 

Alltid 25 000 BU 

24:2 Kommunen ska säkerställa att barn och elever har 
personal som är utbildad i kommunikation t ex 
tecken som stöd. 

Alltid Befintlig BU 

24:3 Se artikel 8:2.  

Arbeta för gott bemötande, attityder och 
värderingar. 

Tas upp på arbetsplatsmöten och andra möten. 

Alltid Befintlig ALLA 

24:4  Årlig utbildning kring bemötande Varje år Befintlig 
(15 000) 

SOC 

Artikel 25 – Hälsa 
”Människor med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa utan 
diskriminering på grund av funktionsnedsättningen. Staten ska erbjuda samma 
utbud och kvalitet som till andra av gratis eller subventionerad hälso- och 
sjukvård. Vården ska utföras i samråd med den enskilde. Människor med 
funktionsnedsättning får inte diskrimineras i fråga om sjuk- och livförsäkringar.” 
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Information  
Uppmuntra gemensamma projekt med landstinget som till exempel mobil 
läkare.  

 

Artikel 26 – Habilitering och rehabilitering 
”Staterna ska vidta åtgärder för att göra det möjligt för människor med 
funktionsnedsättning att uppnå och behålla största möjliga oberoende, full 
fysisk, mental, social och yrkesmässig förmåga. Det gäller också den fulla 
delaktigheten och deltagandet i alla situationer i livet. 

Staterna ska också främja tillgång till, kännedom om och användning av 
hjälpmedel och teknik som främjar habilitering och rehabilitering.” 

 
Information 
Öka möjlighet att bo kvar i sitt eget hem. 

 
 
Artikel 27 – Arbete och sysselsättning 
”Människor med funktionsnedsättning har rätt till arbete på samma villkor som 
andra. Staterna ska förbjuda diskriminering avseende alla frågor som gäller alla 
former av yrkesverksamhet, däribland vid anställning, bibehållande av 
anställning och befordran. Staterna ska skydda rätten till rättvisa och 
gynnsamma arbetsvillkor och skälig anpassning ska kunna erbjudas på 
arbetsplatsen.” 

 
Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

27:1 Socialförvaltningen medverkar och informerar på 
yrkesdagar på gymnasier. Antal tillfällen redovisas 
årligen.  

Varje år Befintlig 

(5 000) 

SOC 

27:2 Samverkan med näringsliv och arbetsförmedlingen 
om t.ex. praktikplatser för personer med 
funktionsnedsättning. Antal tillfällen redovisas 
årligen. 

Varje år Befintlig SOC 

BU 

27:3 Kommunen ska ordna praktikplatser för personer 
med funktionsnedsättning. 

Redovisa antalet platser årligen.  

Varje år Befintlig ALLA 
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Artikel 28 – Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet 
”Människor med funktionsnedsättning har rätt till en fullgod levnadsstandard för 
sig och sina familjer, tillräckligt med mat, kläder och en lämplig bostad samt till 
fortlöpande förbättrade levnadsvillkor. Staterna ska säkerställa att människor 
med funktionsnedsättning, särskilt kvinnor, flickor och äldre, får tillgång till 
program för social trygghet och fattigdomsbekämpning.” 

  

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

28:1 Se artikel 6:3.  

Dokument för ”Dubbelutsatthet” uppdateras årligen 
och sprids så att berörda får del av handboken.   

Varje år Befintlig 

(5 000) 

SOC 

Artikel 29 – Deltagande i det politiska och offentliga livet 
”Staterna ska garantera att människor med funktionsnedsättning kan delta i den 
politiska processen på samma villkor som andra. Staterna ska bland annat i 
samband med val, säkerställa att valprocedurer och material är tillgängligt.” 

Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

29:1 Information om hur man röstar ska finnas även som 
bildkommunikation. 

Alltid Befintlig KLK 

29:2 Vid riksdagsval, kommunalval, landstigsval, Eu - 
val och liknade val ska lokaler vara tillgängliga för 
alla. 

Alltid Befintlig KLK 

 

Artikel 30 – Deltagande i kulturliv, rekreation, fr itidsverksamhet 
och idrott 
”Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i kulturlivet på lika 
villkor som andra. Lokaler, material och aktiviteter ska vara tillgängliga. Det 
gäller också rekreation, fritidsverksamhet och idrottsverksamhet.  Människor 
med funktionsnedsättning ska också få erkännande och stöd för sin särskilda 
kulturella och språkliga identitet, däribland teckenspråk och dövas kultur.” 

 
Nr Beskrivning År Kostnad Ansvar 

30:1 Komplettera kommunens föreningsregister med 
länkar till handikappföreningars hemsidor.   

Regelbundet Befintlig KLK 

KOF 

30:2 Föreningar som har verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning ska få extra föreningsbidrag. 

Varje år 50 000 KOF 

 


