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På lika
villkor

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG
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Inledning
ABFs viktigaste uppgift är att medverka till att ge 
människor ökad insikt och kunskap så att de kan växa
som människor och får ökade möjligheter att delta i
samhället. I vår strävan att nå dessa målsättningar
måste ABF ständigt ompröva och ibland också fatta
beslut om vägval och inriktningar.
Tillgänglighetsfrågorna handlar i grund och botten
om att ge alla människor möjlighet att delta i samhälls
livet. Krav på tillgänglighet ska med all rätt ställas på
alla samhällsdelar. Ingen kan friskriva sig från kravet
på att delta i ett arbete för att minska och ta bort hinder
för tillgänglighet. ABF ska självklart vara ledande i
detta viktiga demokratiska arbete. Allas lika rätt att
delta utgör grunden i all samhällsomdaning och för
ABF är detta en viktig del av vår värdegrund.
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Förbundsstämman, som är ABFs högsta beslutande
organ, har behandlat och ställt sig bakom denna 
tillgänglighetspolicy.
Syftet med dokumentet är att vägleda ABF-organisa
tionen i detta nödvändiga och viktiga arbete för att ta
bort hinder för deltagande och utveckling.
Arbetet måste vara både långsiktigt och fokuserat! 
Det är därför viktigt att med viss intervall göra olika
typer av avstämningar i syfte att bli medvetna om
våra egna framsteg och brister. På detta sätt kan
också den samlade ABF-organisationen utgöra ett
gott exempel för övriga delar av samhällslivet.  
Annika Nilsson

Förbundssekreterare
tillgänglighetspolicy
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Sammanfattning
I detta policydokument för ökad tillgänglighet
beskrivs inledningsvis ABFs arbete med att inkludera
alla människor oavsett funktionshinder eller bak
grund. Det är också utgångspunkten för innehållet i
dokumentet.
En annan utgångspunkt är FNs konvention om rättig
heter för personer med funktionsnedsättning, som
genomsyrar den svenska funktionshinderpolitiken.
För att sammanjämka ABFs policydokument för ökad
tillgänglighet med villkoren för statsbidragen till 
studieförbunden finns en kort beskrivning av inne
hållet i Folkbildningsrådets regler för statsbidraget.
Därefter ges förslag på mål för ABFs tillgänglighets
arbete.

Bakgrund
Tidigare sågs funktionsnedsättning som ett individu
ellt problem som kunde lösas genom andra männis
kors välvilja. Idag ligger ansvaret på hela samhället
och funktionshinderpolitiken utgår från allas rätt att
vara medborgare och aktivt kunna delta i samhället.
Grunden för en sådan politik återfinns i FNs konven
tion om rättigheter för personer med funktionsned
sättning, som Sverige ratificerade 2008. Även EU har
ratificerat konventionen och tagit fram ett förslag till
ny funktionshinderstrategi, som gäller fram till 2020.
En annan utgångspunkt är den svenska nationella
handlingsplanen Från patient till medborgare. 
tillgänglighetspolicy
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I den är målet ett samhälle utformat så att personer
med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga
och leva på jämlika villkor.
Inriktningen är att identifiera och undanröja hinder
som finns i omgivningen, förebygga och bekämpa 
diskriminering samt skapa självständighet och själv
bestämmande. En central och viktig roll i det arbetet
har funktionshinderorganisationerna.

Policyns syfte
ABF är landets ledande och största studieförbund och
en del av arbetarrörelsen. Inom arbetarrörelsen har
folkbildning varit viktig i kampen för frihet, rättvisa
och trygghet. Genom folkbildning kan människor
samlas för att studera, diskutera, skapa och förkovra
sig inom olika områden, fritt och frivilligt, demokra
tiskt och jämlikt. Utmärkande för folkbildning är att
deltagarna har stort inflytande över innehållet och att
arbetsformerna är demokratiska.
Ett fritt kunskapssökande skapar också makt och
ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället i
stort. ABFs verksamhet utgår med andra ord från den
enskildes intressen och behov, så att var och en kan få
möjlighet att förverkliga sina drömmar.
Grundsynen inom ABF är alla människors lika och
unika värde. Visionen är ett samhälle och en värld
befriad från alla former av förtryck och orättvisor. Ett
samhälle som bejakar allas lika rätt att vara olika.
ABFs människosyn utgår med andra ord från att varje
människa ska ha rätt till ett rikt och värdigt liv utifrån
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egna behov och förutsättningar. Av det följer att ABF
aktivt arbetar för att ingen ska utestängas från folk
bildningsverksamhet – alla ska kunna delta.
Utifrån denna grundläggande uppfattning vill ABF
med detta dokument stärka den gemensamma synen
på vad tillgänglighet innebär och fastställa det i en
policy; det vill säga en avsiktsförklaring. Policyn ska
styra beslut mot uppsatta mål och omfattar hela ABFs
verksamhet, arbetsplatser, lokaler, information, 
kommunikation och bemötande.

Övergripande policymål
Det övergripande målet är att all verksamhet och alla
lokaler ska vara tillgängliga och fungera för personer
med funktionsnedsättning så att alla kan delta i
ABF:s verksamhet på lika villkor.
De som vänder sig till ABF ska bemötas på ett värdigt
sätt. Det gäller också verksamheten i de organisationer
som ABF samarbetar med. Kommunikation och 
information om utbud och verksamhet ska ske på ett
sådant sätt att alla kan ta del av budskapet. Därtill ska
språket vara klart och tydligt och material ha en
formgivning som gör det lätt att ta till sig innehållet.
Tillgänglighetsarbetet ska utvärderas vartannat år,
följas upp och redovisas utifrån av förbundsstämman
beslutade långsiktiga mål för arbetet.
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Tillgänglighet som villkor
för statsbidraget
I de statsbidrag till studieförbunden som styrelsen för
Folkbildningsrådet fastställt lyfts det mångkulturella
samhällets utmaningar fram, liksom tillgänglighet
och möjlighet för personer med fysisk eller intellektuell
funktionsnedsättning att kunna delta i folkbildning.
Studieförbunden ska med aktiva åtgärder se till att
ingen utestängs från folkbildningsverksamhet.
Grundbidraget ger möjlighet till långsiktiga sats
ningar för att förbunden på det sättet ska leva upp till
de mål och förväntningar som finns när det gäller till
gänglighet. Det ingår alltså i ABFs grunduppdrag från
staten att rikta resurserna på ett sådant sätt att verk
samheten prioriteras för målgruppen.
Vad gäller förstärkningsbidraget är två tredjedelar
direkt riktat till personer med funktionsnedsättning.
Där är kravet att det ska finnas ett i organisationen
förankrat policydokument för studieförbundens
verksamhet, det vill säga ett dokument som beskriver
och anger inriktningen i vårt arbete för deltagare
med funktionsnedsättning. Det yttersta ansvaret för
att villkoren uppfylls vilar på ABFs förbundsstyrelse.
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Förutsättningar för personer
med funktionsnedsättning att delta
i ABFs verksamhet
• Att alla deltagare garanteras full tillgänglighet till
verksamhet.
• Att ABF-avdelningarna avsätter resurser och
planerar för tillgänglig studiecirkelverksamhet och
tillgängliga möten.
• Att det på varje ABF-avdelnings hemsida finns
namn på en kontaktperson med särskilt ansvar 
för tillgänglighetsfrågor.

Genomförandeplan
I den inledande beskrivningen framgår att ABFs
verksamhet utgår från den enskildes intressen och
behov, att den är till för alla, liksom att den ska
inkludera alla och vara fullt tillgänglig för personer
med funktionsnedsättning.
ABF kommer att se över hur verksamheten fung
erar i förhållande till den handikappolitiska planen
samt till de specifika villkor som är formulerade för
statsbidraget. Ansvaret och genomförandet av detta
kommer att ligga hos respektive lokal styrelse, som
sedan självständigt beslutar om prioriteringar och
genomförandeplan samt redovisar detta vartannat år
inför förbundsstämman. På den nationella nivån är
det ABFs förbundsstyrelse som redovisar och ansva
rar för helheten gentemot staten.
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Mätbara mål
• En verksamhetsgenomgång och handlingsplan för
ökad tillgänglighet ska vara klar senast utgången av
2013. Handlingsplanen ska omfatta alla arbetsplat
ser och all verksamhet inom ABF på såväl central
som lokal nivå och inbegripa lokaler, information,
kommunikation och bemötande.
• Samtliga lokaler som ABF använder sig av ska ha full
tillgänglighet senast utgången av 2016. Lokalerna
ska också finnas redovisade i den öppna tillgänglig
hetsdatabasen (www.vastsverige.com/tillganglig
hetsdatabasen) som är synlig på ABFs hemsida via
länk. ABF-avdelningar ska årligen redovisa eventu
ella avvikelser från den beslutade tillgänglighets
policyn samt orsak till dessa. Förbundsexpeditionen
ska vara behjälplig vid granskningen.
• ABFs hemsida och andra e-tjänster ska vara till
gängliga senast utgången av 2016. Detta omfattar
de tekniska lösningar där organisationen har eget
ägarskap och ansvar.
• ABFs förtroendevalda, personal och cirkelledare ska
ha erbjudits utbildning i tillgänglighetsarbete senast
utgången av 2016.
• ABFs samtliga avdelningar har utsett och utbildat
en kontaktperson med särskilt ansvar för tillgänglig
hetsfrågor i verksamheten senast utgången av 2013.
• Förbundsstyrelsen ska i hela detta arbete underlätta och stödja avdelningarna i deras arbete med 
tillgänglighetsfrågor i enlighet med beslutade 
övergripande mål.
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