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En kommunal handlingsplan baserad på FN:s standardregler för
delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

Inledning
Utifrån FN:s standardregler antagna 1993 som skall tillförsäkra människor
med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet har Sverige satt upp
följande mål för handikappolitiken:
•

uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet

•

ge förutsättningar för ökad självständighet och självbestämmande

•

ge förutsättningar att skapa ett värdigt liv i gemenskap med andra

•

främja internationellt arbete på handikappområdet

Det handikappolitiska arbetet skall särskilt inriktas på:
•

att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för
människor med funktionsnedsättningar.

•

att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med
funktionsnedsättningar.

•

att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar förutsättningar
för självständighet och självbestämmande.

Syfte
Att med utgångspunkt från ovanstående arbeta för att alla kommuninvånare ges lika
möjligheter till jämlikhet och delaktighet oavsett förutsättningar, ålder och kön.

Handikappolitiska programmets mål
Högsby kommun har satt upp följande målsättning för det handikappolitiska
programmet:

Verka för en större förståelse för människor med funktionsnedsättning i samhället
och bevaka deras rättigheter
Det innebär att:
•

kommunen skall bidra till att öka kunskapen bland kommuninvånarna,
näringsliv m.fl. om funktionsnedsättning och handikapp.

•

kommunal information, såväl skriftlig som muntlig, skall vara tydlig och begriplig.

Aktivt verka för att öka de anhörigas eller närståendes delaktighet i omsorgen
Det innebär att:
•

kommunen skall ge råd och stöd till anhöriga och utveckla delaktigheten
i omsorgen för de anhöriga till personer med funktionsnedsättning.

Människor med funktionsnedsättning som bor eller vistas i Högsby kommun ska
kunna delta i samhällslivet samt vara fullt delaktiga och jämlika.
Det innebär att:
•
•

kommunen skall bidra till att öka kunskapen om funktionsnedsättning och
handikapp.
information ska finnas tillgänglig i sådan form och på ett lättläst språk
som möjliggör att alla ska kunna ta del av informationen.

•

handikappaspekter ska alltid beaktas i planering och utförande av kommunal
verksamhet och i formulerande av policyprogram.

•

byggnader och lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska var
tillgängliga – och verksamhetsanpassade.

•

gatu- och trafikmiljö ska göras tillgänglig.

•

samverka med universitet, högskolor och centrum för handikappforskning för att
öka kunskapen och levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning och
att vetenskapligt utvärdera den kommunala verksamheten ur ett handikapperspektiv.

Människor med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att växa upp under goda och
trygga förhållanden och kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Det innebär att:
•

i skolplanen uppmärksamma elever med funktionsnedsättning.

•

kunskapen om funktionsnedsättning och FN:s standardregler ska ingå som en
naturlig del i all undervisning.

•

rätt till eget boende skall finnas utifrån individens önskan och förmåga.

Människor med funktionsnedsättning ska, utifrån sina förutsättningar, ges möjlighet
till arbete och sysselsättning
Det innebär att:
•

kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare när det gäller
möjligheten för människor med funktionsnedsättning att få eller kunna
behålla ett arbete.

•

verka för ekonomisk och social trygghet för människor med
funktionsnedsättning.

•

för dem som ej får lönearbete skall meningsfull daglig sysselsättning
finnas.

Människor med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta och
medverka i samhällsdebatten och föreningslivet
Det innebär att:
•

människor med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i
förenings- och idrottsliv samt kunna använda idrotts- och
rekreationsanläggningar.

•

ordinarie kulturutbud är anpassat och tillgängligt för personer med
funktionsnedsättning.

•

media och tidningar görs tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.

•

människor med funktionsnedsättning skall uppmärksammas och ges
möjlighet att kunna påverka den demokratiska processen.

Den kunskap och erfarenhet som människor med funktionsnedsättning
besitter i handikappfrågor skall tillvaratas på alla nivåer inom den
kommunala organisationen
Det innebär att:
•

kommunala handikapprådet ska vara remissinstans i alla ärenden som
berör handikappfrågor.

•

ett nära samarbete mellan handikapporganisationer och utskott,
förvaltningar och bolag skall utvecklas.

•

i olika frågor tillvarata den specifiks kompetens som finns hos människor
med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Genomförande av det handikappolitiska programmet
Högsby kommun skall på olika sätt medverka till programmets genomförande och verka för
full delaktighet och jämlikhet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar. Det
är av särskild vikt är att arbeta för att all personal har en gemensam grundsyn som rör
bemötande, attityder, etik och sättet att förhålla sig till människor. Kompetenshöjande
åtgärder är viktiga för att förverkliga de tankar som ligger bakom de handikappolitiska
målen.

Ansvar för genomförandet av det handikappolitiska programmet
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att driva arbetet med att genomföra det
handikappolitiska programmet. Varje styrelse och utskott har till uppgift att utifrån sina
ansvarsområden formulera ambitioner, mål och åtgärdsplaner för att på så sätt genomföra
programmet.
Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen följa upp utskottens insatser.

Åtgärds-/handlingsprogram
Utskott och styrelser ska utifrån det handikappolitiska programmet ta fram egna åtgärds/handlingsprogram med konkreta åtgärder och regelbundet följa upp och utvärdera dem.
Dessförinnan bör en kartläggning göras för att få kunskap om de hinder som behöver
undanröjas för att uppnå full delaktighet och jämlikhet för människor med
funktionsnedsättning.
Programmet bör utformas i nära samarbete med representanter från det kommunala
handikapprådet.

Tidsplan för handikappolitiska programmets genomförande
Genomförande av det handikappolitiska programmet påbörjas under 2013
och beräknas till stora delar vara avslutat 2015.

Uppföljning och utvärdering
Kommunala handikapprådet ansvarar för det handikappolitiska uppföljningarna och
utvärderingarna kommer att presenteras i kommunala handikapprådet, kommunala
pensionärsrådet och kommunstyrelsen. Sekreteraren i handikapprådet ser till att
kommunchefen delges handikapprådets protokoll för vidare hantering i organisationen.

