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”Agenda 22 är att förverkliga FN: s standardregler genom att ta fram handikappolitiska planer”

HANDIKAPPOLITISK PLAN
Måldokument

Riksdagen antog den 31 maj 2000 handlingsplanen ”Från patient till medborgare - en nationell
handlingsplan för handikappolitiken”.
Kärnan i planen, som baseras på FN: s 22 standardregler är att samhället ska utformas så att
människor med funktionshinder kan bli fullt delaktiga. Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade
år 2010.

En tanke att alltid ha med: ”Det jag gör nu – vad betyder detta för människor med funktionshinder?”
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1.

BEMÖTANDE OCH ÖKAD MEDVETENHET

FN: s standardregel 1
"Staterna bör aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med
funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan
bidra med"
FN: s standardregel 19
"Staterna är ansvariga för att det på alla nivåer finns lämplig utbildning för all personal
som deltar i planeringen och genomförandet av program och service för människor med
funktionshinder"
1.1

Kompetensutveckling - personal och förtroendevalda

Mål

Personal som i sin verksamhet kommer i kontakt med personer med
funktionsnedsättning eller arbetar med olika samhällsplaneringsfrågor samt
förtroendevalda ska få utbildning för att öka kunskapen om
funktionshindrades behov och rättigheter, för att förbättra bemötandet och
minska risken för integritetskränkning.

1.2

Ökad medvetenhet – barn, ungdomar och föräldrar

Mål

Informationsinsatser, som leder till en ökad medvetenhet om
funktionshindrades situation och som kan bidra till positiva attityder till
annorlunda kamrater, ska kontinuerligt göras bland barn, ungdomar och
föräldrar.

1.3

Ökad medvetenhet - allmänheten

Mål

Kommunen ska medverka till ökad kunskap om funktionshinder och
funktionshindrades rättigheter så att attityder förändras och bemötandet
förbättras.

2.

INDIVIDUELLT STÖD

2.1

Medicinsk vård och behandling

FN: s standardregel 2
"Staterna bör ansvara för att effektiv medicinsk vård och behandling finns tillgänglig för
människor med funktionsnedsättning"
Allmänt
Kommunen har ansvar för hemsjukvården upp till och med sjuksköterskenivå.
Läkarinsatser är Västra Götalandsregionens ansvar. Alla som har behov av kommunens
hemsjukvård, oavsett ålder och funktionshinder eller sjukdom, får tillgång till den enligt
fastställda kriterier. Det finns rutiner, riktlinjer och avtal för samarbetet med regionen.
Mål

Att hälso- och sjukvårdsenheten fortlöpande ger handledning och utbildning
i medicinska frågor till personal i bostäder med särskild service och övriga
berörda verksamheter.
I framtida avtal med regionen sträva efter ökad läkarmedverkan.
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Att initiativ tas till diskussion med primärvården om behovet av
kontaktläkare, som gruppen vuxna personer med utvecklingsstörning kan
välja att vända sig till.
2.2

Rehabilitering och habilitering

FN: s standardregel 3
"Staterna bör se till att rehabilitering erbjuds för människor med funktionsnedsättning för
att kunna uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga"
Allmänt
Inom socialförvaltningen ansvarar rehabteamet för insatser till människor både i
särskilda och ordinära boenden, för personer som är inskrivna i hemsjukvården.
Arbetsterapeutisk och sjukgymnastisk behandling kan ske i hemmet om det finns behov.
Mål

Rehabilitering och habilitering ska finnas på en nivå så att människor kan
fungera i vardagslivet.
Kommunen ska verka för att personer med funktionshinder ska ges
möjlighet att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga och
ges förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt.

2.3

Stöd och service

FN: s standardregel 4
"Staterna bör garantera utvecklingen av och tillgången till stöd och service, inbegripet
sådana hjälpmedel som bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan bli mer
oberoende i det dagliga livet och utöva sina rättigheter"
Allmänt
Mål och riktlinjer för de insatser som ges inom ramen för socialtjänstlagen och lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska stämma överens med
lagstiftningens mål och intentioner. Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och
delaktighet i samhällslivet. Den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.
Kvalitetsmålen trygghet, delaktighet och självständighet är vägledande för
socialtjänstens utveckling av verksamheter för funktionshindrade.
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel gäller från 1 december 2005 och är
gemensam i Västra Götalandsregionen. Handboken, som består av tre delar - policy,
riktlinjer och produktanvisningar, används av arbetsterapeut, sjukgymnast,
sjuksköterska, läkare, logoped m.fl.. Förskrivning av hjälpmedel föregås av en HSLbedömning och gäller för alla brukare inom HSL, SOL och LSS. Handboken kommer
ständigt att uppdateras och finns endast i digital form.
Mål

Det ska finnas bostäder med särskild service för de människor i Melleruds
kommun som behöver detta. Bostöd i olika former och annan hjälp i
hemmet skall utvecklas för funktionshindrade, som har ett sådant behov och
som bor i egna lägenheter.
Uppsökande och uppföljande verksamhet ska utvecklas.
Socialtjänsten ska verka för att minska funktionshindrades sociala isolering.
Utifrån individens behov och önskemål ska olika insatser samordnas och den
som önskar ska kunna få en individuell plan enligt LSS upprättad.
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2.4

Ekonomisk och social trygghet

FN: s standardregel 8
"Staterna är ansvariga för att människor med funktionsnedsättning har social trygghet
och tillräckliga inkomster"
Mål

Kommunen ska bidra till att människor med funktionsnedsättning har social
trygghet och eftersträva att den funktionshindrade eller dennes anhöriga
inte har extra levnadskostnader på grund av funktionshindret.
För personer som behöver god man ska det finnas tillgång till gode män,
som har god kännedom om vad det innebär att ha en god livskvalité som
funktionshindrad.

2.5

Familjeliv och personlig integritet

FN: s standardregel 9
"Staterna bör främja möjligheten för människor med funktionshinder att leva familjeliv.
De bör främja deras rätt till personlig integritet och se till att lagar inte diskriminerar
människor med funktionsnedsättning när det gäller sexuella relationer, äktenskap och
föräldraskap"
Allmänt
Kommunen ska främja möjligheten för människor med funktionsnedsättning och deras
familjer att leva familjeliv. Rätten till personlig integritet ska främjas och diskriminering
motverkas.
Mål

Funktionshindrade ska ha möjlighet att leva i olika former av familjebildning
utifrån vars och ens behov och önskemål. Stöd och service ska anpassas så
att detta är möjligt.
Föräldrar med eget funktionshinder ska få det stöd och den service de
behöver för att klara föräldrarollen.
Genom samverkan med barnhabiliteringen ska familjer med
funktionshindrade barn erbjudas stödinsatser tidigt.

3.

TILLGÄNGLIGHET I MILJÖN

FN: s standardregel 5 a)
"Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden mot full delaktighet.
Oavsett vilka eller hur stora funktionshinder människor har, skall staten
a) införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig för dem.
FN: s standardregel nr 5 a) innebär att kommunen ska anta ett program som syftar till
att göra den fysiska miljön tillgänglig för funktionshindrade.
Detta betyder att den offentliga miljön på gator, torg och i parkområden ska utformas,
anpassas, underhållas och skötas så att den kan användas av alla på lika villkor. Lokaler
och byggnader dit allmänheten har tillträde skall vara tillgängliga och kunna användas av
alla.
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3.1

Allmänt

Mål

Långsiktigt tänkande avseende anpassning för funktionshindrade ska
genomsyra både planering, projektering, nybyggande, drift, underhåll och
förbättringar av befintliga miljöer.
De förbättringar som görs ska vara sådana att många kan använda dem och
att resurserna i första hand läggs där kostnadseffektiviteten är stor, dvs.
hög nytta/investerad krona. Fysiska tillgänglighetshöjande åtgärder där
nytta i förhållande till kostnad vanligen är som fördelaktigast är
1. vid nybyggnation
2. som "passa-på-åtgärder" då andra åtgärder ändå görs
3. vid riktade åtgärder som endast syftar till att höja tillgängligheten
Avsteg från tillgängligheten får ske efter samråd mellan kommunala
handikapprådet och kommunstyrelsen
Tillgängligheten och användbarheten för människor med funktionshinder ska
beaktas i all kommunal planering av fysiska miljöer.
En fungerande samverkan mellan näringsliv - kommun - bostadsföretag handikapporganisationer för att förbättra miljön även på platser där
kommunen inte har huvudansvaret.
Samverkan mellan kommunen, Ritningsgranskarrådet och aktuella
bostadsföretag för att i samband med ombyggnad och nybyggnad skapa en
boendemiljö som är så tillgänglig som möjligt.
I arbete med riktlinjer och standard för tillgängligheten i offentliga
byggnader och bostäder ska "enkelt avhjälpta hinder" tillämpas i likhet med
motsvarande arbete som utförts inom Västra Götalandsregionen.

3.2

Gator och torg

Mål

De s.k. enkelt åtgärdade hindren på huvud-/primära stråk längs befintliga
kommunala gator, gång-/cykelvägar, torg och allmänna platser ska senast
år 2010 vara undanröjda för personer med i första hand nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga.
En långsiktig tillgänglighetsplan med tillhörande riktlinjer, åtgärdsförslag och
kostnadsberäkningar för kommunens trafiknät utifrån "hela-resan" tänkande
ska upprättas.
Framkomligheten vintertid på kommunala gång- och cykelvägar ska vara
god, så att personer med rörelsehinder kan ta sig fram.
Användbara och tillgängliga viloplatser ska finnas längs kommunala huvud/primära gång- och cykelstråk och vid välfrekventerade kommunala gångoch cykelstråk med starka lutningar.
Parkeringsplatser för funktionshindrade ska finnas i tillräcklig utsträckning i
närheten av entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, vid
arbetsplatser och i bostadsområden där kommunen är markansvarig.
Det ska finnas offentliga toaletter som är användbara för funktionshindrade
på strategiska platser i kommunen.
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3.3

Parker och renhållning

Mål

Allmänna park- och grönytor inom tätorterna ska vara tillgängliga och
användbara för personer med funktionshinder så långt detta är möjligt.
Minst en, på sikt alla, av de kommunala lekplatserna i respektive
kommundel ska vara tillgängliga och användbara för både föräldrar och barn
med funktionshinder.
Ägare till kretsloppsstationer ska i den mån det är möjligt påverkas att göra
stationerna så tillgängliga och användbara för funktionshindrade som
möjligt.

3.4

Kollektivtrafik

Mål

Kollektivtrafiken ska så långt det är möjligt vara tillgänglig för
funktionshindrade med avseende på hållplatser och terminaler, fordon samt
information till år 2010.
Kommunen ska sträva efter att jämna ut skillnaderna mellan ordinarie och
särskild kollektivtrafik. Färdtjänsten ska vara ett väl fungerande
komplement till den ordinarie kollektivtrafiken.
Utvecklingen av kollektivtrafiken ska utgå från en helhetssyn. Centralt
begrepp är "hela resan", dvs. från dörr till dörr.
Kollektivtrafiken bör utvecklas mot utökad geografisk tillgänglighet.

3.5

Offentliga byggnader

Mål

Alla befintliga offentliga byggnader ska med avseende på "enkelt åtgärdade
hinder" vara tillgängliga och användbara för människor med funktionshinder
senast år 2010.
Vid nybyggnad av offentliga lokaler ska miljön göras tillgänglig och
användbar för alla.
I samband med ombyggnad av offentliga lokaler ska miljön i så stor
utsträckning som möjligt göras tillgänglig och användbar för alla.
Verksamheter som erhåller kommunala bidrag ska visa på att de uppfyller
kraven på tillgänglighet enligt Handikappolitiska planen.

3.6

Bostäder

Mål

Vid översikts- och detaljplanearbete ska hänsyn tas till att skapa tillgängliga
bostadsområden enligt Plan- och bygglagen (PBL) och riktlinjerna enligt
Handikappolitiska programmet. Detta ska tidigt i detaljplanearbetet
diskuteras och arbetas in i detaljplanehandlingarna. Det viktiga är att
frågorna ej glöms bort eller försvinner, de ska finnas med hela tiden.
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4.

INFORMATION

FN: s standardregel 5 b)
"Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden i utvecklingen mot full
delaktighet. Oavsett vilka eller hur stora funktionshinder människor har, skall staten se
till att de får tillgång till information och möjlighet till kommunikation"
4.1

Samhällsinformation

Mål

Samhällsinformation ska utformas så att den är tillgänglig för människor
med olika funktionshinder.
Samhällsinformation och vägledning i vart man som funktionshindrad ska
kunna vända sig i olika frågor ska kunna fås av sakkunnig personal.
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar när det gäller information om sociala
rättigheter och hur man får tillgång till stöd och service.
I mötet med kommunens personal ska människor beredas möjlighet att
använda sitt eget kommunikationssätt.

4.2

Information om kultur och fritid

Mål

Information om kultur- och fritidsaktiviteter ska utformas så att den är
tillgänglig för människor med olika funktionshinder.

4.3

Turistinformation

Mål

Tillgänglighetsguide ska finnas för turister. Av den ska framgå på vilket sätt
olika turistmål och serviceinrättningar är tillgängliga för personer med olika
funktionshinder.

5

SKOLAN

FN: s standardregel 6
"Staterna bör erkänna principen om lika möjligheter till utbildning på grundskole-,
gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
De bör se till att sådan utbildning är en integrerad del av den ordinarie utbildningen"
5.1

Förskola, grundskola och gymnasieskola

Mål

Barn med funktionsnedsättning ska tidigt uppmärksammas för att få sina
behov av särskilt stöd och pedagogik tillgodosett både inom förskolan och
inom skolan.
Den fysiska miljön ska, så långt det är möjligt, anpassas efter varje enskild
elevs behov.
Skolskjutsverksamheten för elever med funktionshinder ska vara trygg och
säker.
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5.2

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen innefattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial
vuxenutbildning, svenska för invandrare, särvux samt högskolekurser på distans.
Allmänt
Vuxenutbildningen ska vara tillgänglig för alla. Oavsett funktionsnedsättning ska alla ha
möjlighet att studera utifrån sina förutsättningar och få det stöd de behöver för att lyckas
med sina studier.
Människor med funktionsnedsättning ska erbjudas utbildning i en integrerad
skolverksamhet, där alla är en del i verksamheten och där all personal kontinuerligt
utvärderar sitt arbetssätt med bl.a. fokus på stödinsatser.
Mål

Det ska tydligt framgå på informationsblad vilka stödmöjligheter som finns
för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
Vuxna personer med funktionsnedsättningar ska få likvärdig utbildning i en
integrerad miljö, inom verksamhetens ekonomiska ramar.
Samverkan ska ske med handikapporganisationerna och Enheten för stöd
och service.

6.

ARBETE

FN: s standardregel 7
"Staterna bör erkänna principen att förutsättningar skapas för människor med
funktionsnedsättning så att de skall kunna utnyttja sina mänskliga rättigheter, särskilt
rätten till arbete. Såväl på landsbygden som i städerna måste de ha lika möjligheter till
produktivt och inkomstbringande arbete"
Mål

Samverkansformer med gymnasie- och vuxenutbildningen samt näringslivet
utvecklas för att skapa fler möjligheter till sysselsättning. Inriktningen med
sysselsättningen är att den enskilde ska bli självförsörjande i så stor
utsträckning som möjligt.
Behovet av arbetsträning/rehabilitering och sysselsättning täcks för de
grupper där kommunen har ett huvudansvar.
Chefer och personal i kommunen ska känna till innehållet i lagen om förbud
mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionsnedsättningar
(SFS 1999:132).

Nuvarande verksamheter i Mellerud
Stöd och service inom socialtjänsten ansvarar för daglig verksamhet som en LSS-insats
till vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Det
sker i en habiliterande miljö.
Inom Stöd och service erbjuds även dagverksamhet till personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
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7.

KULTUR

FN: s standardregel 10
"Staterna skall se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på
lika villkor"
Allmänt mål
Föreningar rekommenderas att erbjuda ledsagare för personer med funktionshinder
gratis entré.
7.1

Deltagande i kulturlivet

Mål

Kulturlivet i Mellerud ska, i enlighet med målet i kommunens kulturpolitiska
program, präglas av tillgänglighet för alla.
Detta innebär att människor med funktionsnedsättning ska kunna ta del av
och delta i all kulturell verksamhet som anordnas av kommunen eller med
kommunalt stöd, och ska ha tillgång till kommunala lokaler för kultur,
inklusive biblioteket, på samma villkor som andra.
De kommunala arrangemang som anordnas av kommunen eller med
kommunalt stöd utanför kommunens egna lokaler ska i första hand
förläggas till lokaler som är tillgängliga för alla.

7.2

Möjlighet att utöva kultur

Mål

Kulturlivet i Mellerud ska, i enlighet med målet i kommunens kulturpolitiska
program, präglas av tillgänglighet för alla.
Detta innebär att människor med funktionsnedsättning ska kunna utöva
kulturell verksamhet på samma villkor som andra. De lokaler som används
för kulturutövande ska vara tillgängliga för människor med
funktionsnedsättning. Musikskolan ska ha beredskap för elever med
funktionsnedsättning.

8.

REKREATION, IDROTT OCH FRITID

FN: s standardregel 11
”Staterna skall vidta åtgärder för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning
samma möjligheter till rekreation och idrott som andra”
Allmänt mål
Människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till rekreation, idrott och
fritidsaktiviteter som andra. Föreningar rekommenderas att erbjuda ledsagare för
personer med funktionshinder gratis entré.
8.1

Idrott

Mål

Kommunens idrottsanläggningar för både ute- och inomhusidrotter ska vara
tillgängliga och användbara för människor med funktionshinder, både som
aktiva utövare och som åskådare.
Information ska finnas om rekreations- och idrottsarrangemangs
tillgänglighet.
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Kommunen ska verka för att andra huvudmäns anläggningar för rekreation
är tillgängliga.
8.2

Friluftsliv

Mål

Ökade möjligheter för funktionshindrade att använda kommunens
badplatser.
Fler utflyktsmål ska vara tillgängliga och möjligheterna för
funktionshindrade att använda kommunens friluftsområden skall öka.

8.3

Föreningar

Mål

Melleruds kommun ska stimulera föreningar att erbjuda aktiviteter och
verksamheter så att barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder kan
delta.

8.4

Fritidsverksamhet – barn och ungdomar

Mål

Fritidsverksamheten i kommunen ska vara anpassad så att barn och
ungdomar med funktionshinder kan delta.

9.

SAMARBETET MED HANDIKAPPORGANISATIONERNA

FN: s standardregel 18
”Staterna bör erkänna handikapporganisationernas rätt att representera människor med
funktionsnedsättning på riks-, regional och lokal nivå. Staterna bör också erkänna
handikapporganisationernas rådgivande roll när det gäller att fatta beslut i
handikappfrågor”
Kommunala Handikapprådet
De lokala handikapporganisationerna är representerade i Kommunens Handikappråd,
KHR. I KHR finns även kommunens olika nämnder representerade samt hälso- och
sjukvårdsnämnden. KHR är organiserat under socialnämnden. Rådet är en samrådsgrupp
när det gäller allmänna och generella handikappfrågor i kommunen.
Mål

Handikapprådet får en central placering i kommunens organisation och en
tydligare roll när det gäller samråd i allmänna och generella lokala
samhällsfrågor som rör funktionshindrade.
Inom förvaltningarna ska det finnas rutiner för hur samråd/samverkan med
handikapporganisationerna ska ske när det gäller beslut i allmänna frågor
som rör funktionshindrade.
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