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Svenska Kyrkans Ungas Tillgänglighets- och inkluderingspolicy  
”Nu a ̈r ingen la ̈ngre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla a ̈r ni ett i Kristus Jesus.” Gal 3:28 
      
Svenska Kyrkans Ungas arbete fo ̈r tillga ̈nglighet och inkludering tar sin utga ̊ngspunkt i en kristen 
ma ̈nniskosyn. Detta i o ̈vertygelsen om att alla ma ̈nniskors erfarenheter, perspektiv och medverkan a ̈r 
va ̈rdefulla i alla delar av Svenska Kyrkans Ungas och Svenska kyrkans liv och verksamhet. Svenska Kyrkans 
Unga som organisation och arbetsplats ska pra ̈glas av, och arbeta fo ̈r, o ̈ppenhet, inkludering och 
tillga ̈nglighet. Det a ̈r viktigt att med aktiva a ̊tga ̈rder motarbeta diskriminering pa ̊ de grunder som beskrivs 
i diskrimineringslagstiftningen. 
      
SYFTE 
Svenska Kyrkans Ungas tillga ̈nglighets- och inkluderingspolicy ska vara en va ̈gledning och ett verktyg fo ̈r 
Svenska Kyrkans Unga som arbetsplats, och fo ̈r verksamheter anordnade av fo ̈rbundet. Den används i 
arbetet med att vara en o ̈ppen organisation tillga ̈nglig fo ̈r alla oavsett etnicitet, religion, religionsinriktning, 
funktionalitet, ko ̈n, ko ̈nsidentitet, sexuell la ̈ggning och a ̊lder. Policyn kompletteras av riktlinjer som 
beskriver hur arbetet sker. 
      
MÅLGRUPP 
Policyn va ̈nder sig till Svenska Kyrkans Ungas ansta ̈llda och fo ̈rtroendevalda samt till alla som genomfo ̈r 
verksamhet pa ̊ uppdrag av fo ̈rbundet, samt till de som a ̈r medlemmar eller deltagare i Svenska Kyrkans 
Ungas verksamhet. 
      
BEGREPP OCH DEFINITIONER 
Inkludering: att alla personer ska ka ̈nna sig va ̈lkomna. 

  
Tillga ̈nglighet: att alla personer oavsett funktionalitet ska kunna delta pa ̊ samma villkor. 

  
Diskriminering: att na ̊gon missgynnas genom att behandlas sa ̈mre a ̈n na ̊gon annan behandlas, har 
behandlats eller skulle ha behandlats i en ja ̈mfo ̈rbar situation, om missgynnandet har samband med ko ̈n, 
ko ̈nsidentitet, etnisk tillho ̈righet, religion, funktionsnedsa ̈ttning, sexuell la ̈ggning eller a ̊lder. Eller att 
sa ̊dant missgynnande sker genom att en besta ̈mmelse, en regel eller ett tillva ̈gaga ̊ngssa ̈tt anva ̈nds som 
framsta ̊r som neutralt men som missgynnar personer enligt ovan. 

  
Personer med funktionsnedsa ̈ttning: personer med varaktiga fysiska, psykiska eller bega ̊vningsma ̈ssiga 
begra ̈nsningar i sin funktionsfo ̈rma ̊ga som till fo ̈ljd av en skada eller en sjukdom fanns vid fo ̈delsen, har 
uppsta ̊tt da ̈refter eller kan fo ̈rva ̈ntas uppsta ̊. 
  
Funktionshinder: hinder som uppkommer da ̊ samha ̈llet inte a ̈r anpassat fo ̈r personer med 
funktionsnedsa ̈ttningar. 
 
Med "arrangemang" menas sa ̊dana mötesplatser som a ̈r arrangerade av Svenska Kyrkans Unga, eller pa ̊ 
uppdrag av Svenska Kyrkans Unga. Tillgänglighets- och inkluderingspolicyn ga ̈ller a ̈ven vid 
fo ̈rbundsstyrelsesammantra ̈den och de nationella arbetsgruppernas mo ̈ten. 
 
MÅLSÄTTNING 
Alla ska ka ̈nna sig va ̈lkomna och om Svenska Kyrkans Unga inte lyckas med att skapa en miljo ̈ da ̈r alla a ̈r 
inkluderade ska det finnas en atmosfa ̈r av att kunna sa ̈ga till sa ̊ att ansvarig kan utveckla miljo ̈n mer 
va ̈lkomnande.    
      
Svenska Kyrkans Unga stra ̈var efter att:     

• Alla personer oavsett funktionalitet, etnicitet, sexuell la ̈ggning, ko ̈n, ko ̈nsidentitet, a ̊lder, religion 
eller religionsinriktning ska ka ̈nna sig va ̈lkomna hos Svenska Kyrkans Unga. Alla medlemmar, 
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vuxenmedlemmar och sto ̈dmedlemmar samt ga ̈ster ska kunna delta, arbeta, ta till sig information 
och go ̈ra sin ro ̈st ho ̈rd hos Svenska Kyrkans Unga. 

• Alla personer oavsett funktionalitet, etnicitet, sexuell la ̈ggning, ko ̈n, ko ̈nsidentitet, a ̊lder, religion 
eller religionsinriktning ska bemo ̈tas likva ̈rdigt hos Svenska Kyrkans Unga. Mo ̈jligheten till 
ansta ̈llning, befordran, att bli fo ̈rtroendevald eller att fa ̊ ideella uppdrag ska vara lika fo ̈r alla. 
Undantag gäller för förtroendeuppdrag, förutom revisorer och en kontaktperson, där personen 
måste vara under 30 år gammal. Ledamöter i förbundsstyrelsen måste också vara döpta. Anställda, 
personer som ska bli befordrade, förtroendevalda och ideella ska ställa sig bakom rörelsens idé och 
syfte. 

• Na ̈r Svenska Kyrkans Unga anordnar arrangemang ska inkluderings- och tillga ̈nglighetsaspekter 
alltid beaktas. Detta ga ̈ller ocksa ̊ vid utformning av arbetsmiljo ̈, schemaplanering och val av 
arbetsredskap. 

• Det ska vid arrangemang ges information om utrymningsva ̈gar (och vilka av dessa som a ̈r 
tillga ̈ngliga fo ̈r rullstolsburna).  

• Det bör vid arrangemang med o ̈vernattning finnas nattvakter. Om det inte finns nattvakter ska 
det finnas en jourtelefon som deltagarna kan ringa. Vid arrangemang med o ̈vernattning, med fler 
än 50 deltagare och där övernattningen inte görs på hotell eller vandrarhem, ska det finnas 
nattvakter om det inte finns särkilda skäl att inte ha nattvakter. 

• Alla medlemmar och deltagare ska vid arrangemang serveras en sa ̈ker kost och kunna ka ̈nna sig 
trygga med att det tas ha ̈nsyn till deras behov av specialkost. 

• Alla personer ska kunna kommunicera med Svenska Kyrkans Unga efter fo ̈rutsa ̈ttningar och 
behov, och fa ̊ del av information fra ̊n Svenska Kyrkans Unga. 

• Det ska tydligt framga ̊ i information om Svenska Kyrkans Unga, och vid anma ̈lan till 
arrangemang vad Svenska Kyrkans Ungas tillga ̈nglighetsarbete inneba ̈r. 

 
REKOMMENDATIONER 
Svenska Kyrkans Unga rekommenderar distrikt och lokalavdelningar att anva ̈nda sig av denna 
tillga ̈nglighets- och inkluderingspolicy. Varje distrikt och lokalavdelning a ̈r fri att skriva en policy som 
passar dem. 
      
HÄNVISNINGAR 
Riktlinjer fo ̈r hur tillga ̈nglighets- och inkluderingsarbetet inom Svenska Kyrkans Unga ska ske finns som 
bilaga till denna policy. I personalhandboken finns en likabehandlingsplan fo ̈r Svenska Kyrkans Ungas 
fo ̈rbundskansli. 
      
UPPHOV OCH ANSVAR 
Det ha ̈r dokumentet har tagits fram av fo ̈rbundsstyrelsen i samarbete med fo ̈rbundskansliet och 
arbetsgruppen fo ̈r normmedvetet arbete. Fo ̈rbundsstyrelsen a ̈r ytterst ansvarig fo ̈r fo ̈rbundets 
policydokument. Fo ̈rbundsstyrelsen, kanslichef samt eventuell projektansvarig fo ̈r arrangemang ansvarar 
fo ̈r att policyn a ̊tfo ̈ljs i respektive sammanhang. 
      
SVENSKA KYRKANS UNGAS TILLGÄNGLIGHETS- OCH INKLUDERINGSPOLICY I KORTHET 
Alla personer oavsett funktionalitet, etnicitet, sexuell la ̈ggning, ko ̈n, ko ̈nsidentitet a ̊lder, religion eller 
religionsinriktning ska ka ̈nna sig va ̈lkomna hos Svenska Kyrkans Unga. Alla personer ska kunna delta, 
arbeta, ta till sig information och go ̈ra sin ro ̈st ho ̈rd hos Svenska Kyrkans Unga. 
 
Hur detta arbete ga ̊r till finns reglerat i riktlinjer fo ̈r tillga ̈nglighet och inkludering i Svenska Kyrkans 
Unga. Se bilaga pa ̊ na ̈sta sida. 
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Bilaga till Svenska Kyrkans Ungas tillga ̈nglighets- och inkluderingspolicy 
      
RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH INKLUDERING HOS SVENSKA KYRKANS UNGA 
Denna bilaga är ett komplement till tillgänglighet- och inkluderingspolicyn som tar upp specifika saker 
kring utvalda tillämpningsområden. Bilagan är inte en komplett sammanställning av policyns 
tillämpningsområden. 
      
Vid rekrytering och befordran: 

• Rekryterare har kunskaper om icke-diskriminerande rekryterings- och urvalsmetoder. 
• Rekryteringsgrupper a ̈r sa ̊ allsidigt sammansatta som mo ̈jligt. 
• Annonser och anso ̈kningsfo ̈rfarande a ̈r formulerade pa ̊ sa ̊dant sa ̈tt att alla so ̈kanden oavsett 

funktionsfo ̈rma ̊ga ka ̈nner sig va ̈lkomna att so ̈ka tja ̈nsten. 
• De so ̈kandes meriter va ̈rderas mot urvalskriterierna. 
• Intervjusituationen uppfyller krav pa ̊ tillga ̈nglighet. 
• Eventuella sto ̈d- och anpassningsa ̊tga ̈rder o ̈verva ̈gs. 
• Mo ̈jligheter till befordran ska tillka ̈nnages o ̈ppet. 
• Informella va ̈gar till befordran bo ̈r undvikas.  
• Befordningsfo ̈rfarandet ska genomfo ̈ras ra ̈ttvist och konsekvent.   
• Arbetsledande personal ska utbildas i hur diskriminering vid befordran undviks. 

       
Ro ̈relsehinder 

• Svenska Kyrkans Unga ska i sto ̈rsta mo ̈jliga ma ̊n se till att lokalerna fo ̈r arrangemang samt fo ̈r 
arbetsplatser a ̈r anpassade fo ̈r rullstolar och andra framkomlighetsredskap. Material, mat och 
information bo ̈r placeras i en niva ̊ som a ̈r tillga ̈nglig fo ̈r dem som anva ̈nder rullstol. Det a ̈r viktigt 
att det finns ramper, hiss och tillga ̈ngliga toaletter.  

• När Svenska Kyrkans Unga betalar en resa, ska Svenska Kyrkans Unga stå får en rullstolsanpassad 
resa vid behov. Undantag från prioriteringsordningen i resepolicyn kan göras mot uppvisande av 
läkarintyg att resa med det prioriterade färdmedlet ej kan genomföras. 

      
Synnedsa ̈ttning      
Svenska Kyrkans Unga ska i sto ̈rsta mo ̈jliga ma ̊n se till att arrangemang a ̈r anordnade sa ̊ att det underla ̈ttar 
fo ̈r personer med synnedsa ̈ttning. Lokalerna ska i mo ̈jligaste ma ̊n vara anpassade. Bland annat genom 
fo ̈ljande a ̊tga ̈rder:  

• Tillse att det finns god belysning i lokalerna fo ̈r arrangemanget.   
• Skyltning och information ska ske pa ̊ ett tydligt och la ̈ttla ̈st sa ̈tt, fa ̈rger som fo ̈rsva ̊rar la ̈sning ska 

undvikas (ro ̈tt och gro ̈nt i kombination a ̈r vanligt fo ̈rekommande som sva ̊rla ̈st). 
• Vid skrivet material ska struktur och formatering underla ̈tta fo ̈r la ̈saren 
• Bilder ska ha god ska ̈rpa och kontrast, bildtext bo ̈r anva ̈ndas och sa ̈ttas med normalstor text i 

anslutning till bilden.  
• Vid filmvisning ska om mo ̈jligt filmen kunna erbjudas med syntolkning, eller att na ̊gon kan sitta 

bredvid och bera ̈tta vad som ha ̈nder pa ̊ filmen. 
       
Ho ̈rselnedsa ̈ttning 
Svenska Kyrkans Unga vill stra ̈va efter att:   

• Eventuella filmer som produceras har textning.   
• De lokaler som anva ̈nds har ho ̈rselslinga.  
• Erbjuda teckenspra ̊kstolkning vid arrangemang. 

       
Allergi/fo ̈doa ̈mnesintolerans 
Vid planeringen av ett arrangemang som anordnas av Svenska Kyrkans Unga ska ansvarig: 

• Utse en person som har information om och ansvaret fo ̈r de aktuella allergier och 
fo ̈doa ̈mnesintoleranser som finns hos deltagare pa ̊ arrangemanget. 
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• Tillse att deltagaren kan ange sina allergier/fo ̈doa ̈mnesintoleranser detaljerat i 
anma ̈lningsformula ̈ret. Vi bo ̈r a ̈ven pa ̊bjuda att personen skriver sa ̊ detaljerat som mo ̈jligt och 
uppmuntra till fo ̈rtydligande mejl vid behov. 

• Mo ̈jliggo ̈ra en direktkontakt mellan matleveranto ̈r och allergiker genom att go ̈ra det mo ̈jligt fo ̈r 
deltagarna att i anma ̈lan delge sina kontaktuppgifter till matleveranto ̈ren, samt erbjuda 
mo ̈jligheten att sja ̈lva ta kontakt med matleveranto ̈ren. 

• Vid upphandling av matleveranto ̈r sta ̈lla kravet att de tar personlig kontakt med bero ̈rda personer 
som sa ̊ o ̈nskar eller na ̈r matleveranto ̈ren upplever behov av detta. 

• Tillse att den som go ̈r inko ̈pen till arrangemangen till exempel mo ̈tescafe ́ fa ̊r reda pa ̊ anma ̈lda 
allergier/fo ̈doa ̈mnesintoleranser, samt inhandla produkterna sa ̊ att det finns na ̊got som alla kan 
a ̈ta. 

• Hantera specialkostlista med personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och förstöra den och alla 
kopior efter arrangemanget samt be matleverantör göra detsamma. 

   
Innan och under arrangemang som anordnas av Svenska Kyrkans Unga ska ansvarig: 

• Informera alla deltagare (a ̈ven fo ̈rela ̈sare och andra bero ̈rda) om att starka dofter, pa ̈lsdjur och 
andra allergiframkallande saker a ̈r fo ̈rbjudna i lokalerna, ledarhundar och tja ̈nstehundar 
undantagna. 

• Se till att inko ̈p av exempelvis tva ̊l och rengo ̈ringsmedel tar ha ̈nsyn till ovansta ̊ende punkt. 
• Informera om att ro ̈kning pa ̊ arrangemang bo ̈r undvikas, i enlighet med Svenska Kyrkans Ungas 

drogpolicy. Fo ̈r dem som eventuellt ro ̈ker ska det finnas en utma ̈rkt ro ̈kruta. Denna bo ̈r ligga pa ̊ 
ett sa ̊ la ̊ngt avsta ̊nd sa ̊ att ro ̈ken inte fo ̈ljer med deltagarna in i lokalerna. 

• Sträva efter att det vid ma ̊ltider ska finnas detaljerade inneha ̊llsfo ̈rteckningar pa ̊ allt som finns i 
maten.      
    

Efter arrangemang som anordnas av Svenska Kyrkans Unga ska ansvarig: 
• I samband med utva ̈rdering av arrangemanget se till att fra ̊gor om specialkost, allergier och 

fo ̈doa ̈mnesintoleranser tas med.   
• Återkoppla till matleveranto ̈ren hur specialkostbehoven har uppfyllts och la ̈mna eventuella tips 

om fo ̈rba ̈ttringsmo ̈jligheter.    
      

Övriga funktionsnedsa ̈ttningar     
• Det ska finnas mo ̈jlighet att fa ̊ ta del av information och handlingar info ̈r a ̊rsmo ̈ten och 

arrangemang i ett teckensnitt som underla ̈ttar fo ̈r dyslektiker (enligt beslutet taget av Stora 
a ̊rsmo ̈tet 2013).  

     
    
   
 


