Handikappolitiskt
program

Författare:
Annika Ekberg, LSS handläggare

Förord
År 1993 antog generalförsamlingen i FN 22 standardregler för
att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning
delaktighet och jämlikhet. Sverige har varit pådrivande för
framtagandet av reglerna, vilka är rekommendationer till
världens länder om en mininivå inom handikappområdet.
Sverige liksom flertalet av världens länder, har förbundit sig
att förverkliga reglernas intentioner och innehåll på såväl
central som lokal nivå.
Alla samhällsområden täcks av reglerna.
I regeringsförklaringen 1999 står:
" En funktionsnedsättning blir ett handikapp först när
individen möter brister i en miljö eller verksamhet. När
bristerna åtgärdas och tillgängligheten ökar kan
handikappet minska eller försvinna".
Detta ska vara en utgångspunkt för handikappolitiken.
Standard reglerna är:
•

Inte juridiskt bindande, men kan bli internationell praxis när
de används av ett stort antal kommuner som en rättslig
praxis.

•

Ett moraliskt och politiskt åtagande.
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Arbetsgrupp
Gruppen som arbetat fram förslag till handikappolitiskt
program har bestått av socialnämndens ordförande och
socialchef. Teknisk chef, plan-o bygglovsingenjör,
kommunarkitekt, förvaltningschef barn och bildnings
nämnden och förvaltningsassistent barn och
bildningsnämnden. Kultur- och fritidschef samt Lsshandläggare (sammankallande).

Remissinstanser
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunens nämnder
Handikapporganisationer
Eda Bostads AB
Folkhälsorådet
Handikapprådet
Pensionärsföreningar
Valfjället skidcenter AB
Köpmannaföreningen
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Syfte/målsättning
För att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning och skapa en kommun för alla har Eda
kommun antagit ett handikappolitiskt program.
Handikappolitiska programmet ska överföra FN: s 22
standardregler till kommunal verksamhetsnivå och bidra till
delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.
Eda kommun vill med sitt handikappolitiska program
markera sitt ansvar och visa vägar som kan förbättra
villkoren och öka medvetenheten om de funktionshindrades
situation.
Kommunen ska vara ett föredöme i arbetet med att
underlätta för medborgare med funktionsnedsättningar av
olika slag.

Synsätt
Eda kommuns handikappolitiska program syftar till att:
•

Peka på brister i miljöer, lokaler, verksamheter, allmänna
kommunikationer, information samt bemötande.

•

Fastställa mål, inriktning och prioritering för Eda
kommuns politik i frågor som rör funktionshindrade.

•

Föreslå övergripande och konkreta åtgärder för att nå de
uppsatta målen.

•

Upplysa och utbilda de som verkar inom områden som
berör de funktionshindrade.

•

Ge en ökad förståelse för funktionshindrades situation.
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Funktionsnedsättning/funktionshinder
Människor kan ha funktionsnedsättningar pga. fysiska eller
intellektuella skador eller sjukdomar, syn eller hörselskador,
medicinska tillstånd eller psykiska sjukdomar. Sådana
skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller
övergående natur. Funktionsnedsättningen kan bli ett
hinder för att leva som andra.

Handikapp
Ett funktionshinder kan bli ett stort handikapp för den
enskilde om inte omgivningen är tillräckligt anpassad.
Handikapp beskriver mötet mellan människor med
funktionshinder/funktionsnedsättningar och omgivningen.
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FN: s standardregler
Regel 1 Ökad medvetenhet
Regel 2 Medicinsk vård och behandling
Regel 3 Rehabilitering
Regel 4 Stöd och service
Regel 5 Tillgänglighet
Regel 6 Utbildning
Regel 7 Arbete
Regel 8 Ekonomisk och social trygghet
Regel 9 Familjeliv och personlig integritet
Regel 10 Kultur
Regel 11 Rekreation och idrott
Regel 12 Religion
Regel 13 Kunskap och forskning
Regel 14 Policy och planering
Regel 15 Lagstiftning
Regel 16 Ekonomisk politik
Regel 17 Samordning
Regel 18 Handikapporganisationer
Regel 19 Personalutbildning
Regel 20 Nationell granskning och utvärdering
Regel 21 Tekniskt och ekonomiskt samarbete
Regel 22 Internationellt samarbete
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Regel 1

Ökad medvetenhet
Kunskap är en förutsättning för förändring. Genom
representanter inom kommunen kan kunskap på olika sätt
spridas om funktionshindrades behov av samhällsinsatser
och varför insatserna behövs.
Detta för att öka förståelsen för människors funktionsnedsättningar och för att påskynda utvecklingen mot ett
jämlikt och mer delaktigt samhälle.
Kortsiktiga mål
•

Inventering av tillgänglighet för samtliga publika miljöer i
kommunal regi ska genomföras under 2009.

•

Information om tillgänglighet till fastighetsägare och
ansvariga för övriga publika miljöer.

•

Fortsatt information till personal inom olika förvaltningar
och handikappföreningar vid behov.

•

Samverkansträff med kommunens handikappråd. För att
utreda hur kommuninformation kan anpassas. Man bör
årligen utarbeta en "tankeskiss" för bemötande.

•

Planera föreläsning kring bemötande för representanter
från handikapporganisationer, kommunala förvaltningar
och politiker.

•

Planera ytterligare en kurs i handikappförståelse.

Långsiktiga mål
•

Företrädare för kommunen ska bidra till att öka kunskapen
om funktionsnedsättningar och handikapp bland
kommuninnevånare och näringsliv.

•

Kommunal information ska göras tydlig och begriplig samt
vara lättillgänglig.
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•

Bemötande av människor med funktionshinder ska
kännetecknas av kompetens och empati.

•

Kommunen ska föregå med gott exempel genom att
avsätta pengar för utformning och tillgänglighet till egna
yttre och inre miljöer.

•

Man ska trots ett funktionshinder kunna leva som andra.

Ansvarig: Socialchef
Tidsplan: År 2009
Utförande: Särskilda resurser måste tillskapas. Såväl
ekonomiskt och med personal.

Regel 2

Medicinsk vård och behandling
Eda kommun ska aktivt verka för att människor med
funktionshinder får den medicinska vård och behandling som
de behöver.
Mål
•

Att människor med olika funktionshinder ska kunna ta del
av journaler.

•

Att all information är tydlig och begriplig.

•

Att lokalerna är utformade så att funktionshindrade kan
besöka dem. Både genom att kunna förflytta sig och
orientera sig i dem.

Ansvarig: Kommunchef
Tidsplan: År 2009
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Regel 3

Rehabilitering
Eda kommun ska verka för att människor med
funktionshinder får den habilitering och rehabilitering samt de
hjälpmedel de behöver.
Mål
•

Att all personal har kompetens att bistå funktionshindrade
i olika situationer.

•

Att funktionshindrade och deras anhöriga får stöd i ett
tidigt skede för att kunna leva ett så självständigt liv som
möjligt.

•

Att funktionshindrade och deras anhöriga är medvetna om
sina möjligheter att få stöd.

•

Att funktionshindrade stimuleras att upprätthålla och
skapa ett socialt nätverk som stärker möjligheterna till ett
likvärdigt liv.

Ansvarig: Socialchef
Tidsplan: År 2009
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Regel 4

Stöd och service
Kommunen uppfyller sina åtaganden enligt LSS.
Lagar
Omsorgslagen har stått modell för den nya lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) som trädde i
kraft 1994 01 01. Den första lagen inom området kom 1944.
Övriga lagar har kommit 1954, 1967 samt 1985.
Den humanistiska människosynen ska ligga till grund för
kommunens arbete riktat mot funktionshindrade personer.
Detta innebär att människan alltid är att betrakta som en
individ med ett eget värde.
En ovillkorlig rätt till respekt för människovärdet förändras inte
av grad eller art av funktionsnedsättning.
Lagarna har hela tiden gått från att ha betydande inslag av
tvångsinsatser till rätten att erhålla en omsorg/insats.
Detta synsätt innebär vidare att vi avvisar tanken på
människan som ett objekt, eller ett föremål för åtgärder.
Handikappomsorgen bör kännetecknas mer av praktiska
handlingar än paroller och honnörsord.
Viktiga begrepp är valfrihet och integritet.
Mål
•

Kontinuerlig information om LSS och handikappomsorg till
övriga berörda verksamheter inom kommunen och dess
förtroendevalda.

Ansvarig: Avdelningschef LSS
Tidsplan: Kontinuerlig information
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Regel 5

Tillgänglighet
Samhället måste göras tillgängligt när det gäller:
•

Publika miljöer inom- och utomhus.

•

Kommunikation och information.

Eda kommun ska fullfölja sitt påbörjade arbete med att
anpassa kommunens hemsida och verka för ökad
tillgänglighet för funktionshindrade. Kommunens it avdelning
följer de riktlinjer som finns inför 2010.
Frågan om tillgänglighet ska genomsyra alla verksamheter.

Tillgänglighet i den yttre miljön
Kortsiktiga mål
•

Fortsatt inventering av den offentliga miljön i Eda kommun
under 2009 med fokusering på "enkelt avhjälpta hinder",
framförallt övergångar och passager.

Långsiktiga mål
•

Den offentliga miljön på gator, torg, gång- och cykelbanor
ska utformas, anpassas och underhållas så att de kan
användas av alla på lika villkor. Användbara och
tillgängliga vilplatser ska finnas med jämna mellanrum
längs vissa gång- och cykelbanor.
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•

Handikappvänliga offentliga toaletter ska finnas på
strategiska platser i kommunen.

Ansvarig: Teknisk chef
Tidsplan: År 2009

Vinterväghållning
Mål
Vinterväghållning ska utföras så att gångbanor,
övergångsställen mm inte blockeras av snövallar. Detta ska
anges vid upphandling med aktuella entreprenörer. Vid
snöröjning beaktas särskilt halkbekämpning.
Ansvarig: Gatuchef
Tidsplan: Varje vinter.

Handikapparkeringar
Kortsiktiga mål
•

Inventering av befintliga handikapparkeringar samt antalet.
Parkeringarna ska vara användbara för rörelsehindrade.
De bör ha tillräckliga mått för att rullstolsburen ska kunna
ta sig in i och ur bilen.

•

Handikapparkeringar parallellt med trottoar bör vara 1 m
längre än normalt. Trottoarkant bör vara sänkt till max 2
cm på en sträcka av 1 m.
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•

Inventeringen bör även omfatta möjligheten att använda
parkeringarna vintertid.

•

Inventering av gångvägar från befintliga
handikapparkeringar till tillgänglig entré. Det bör beaktas
att gång-vägen ska vara högst 25 m. Likaså bör
inventeringen omfatta möjlighet att använda gångvägen
vintertid samt ev. behov av belysning vintertid.

Långsiktiga mål
•

Både angörings- och parkeringsplats bör anordnas.
Riktvärde är 2 % av det totala antalet.

•

Från handikapparkering till tillgänglig entré ska gångavståndet vara högst 25 m med tillgänglig gångväg.

Ansvarig: Gatuchef
Tidsplan: År 2009

Hinder på trottoarkanter och gångvägar
Kortsiktiga mål
•

Träff med butiksinnehavare, fastighetsägare och ägare till
uteserveringar m.fl., samt representant från gatukontoret.
Behjälplig är representant från gruppen för
handikappolitiskt program.

•

Planera möte med näringsidkare och fastighetsägare i
samhället.
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Långsiktiga mål
•

Trottoarer och gångstråk ska hållas fria från hinder som
försvårar framkomligheten. Uteserveringar, blomsterarrangemang och cykelställ utformas i samråd med
handikapprådet.

•

Skyltning ska ske enligt kommunens skyltpolicy.

Ansvarig: Gatuchef
Tidsplan: År 2009

Räddningstjänsten
Mål
•

Representant från räddningstjänsten ska årligen redovisa
inventering av lokaler avseende utrymnings-möjligheter för
personer med funktionsnedsättningar.

•

Informationskväll riktad till personer med
funktionsnedsättning.

Ansvarig: Räddningschef
Tidsplan: År 2009

Regel 6

Utbildning
Alla barn och ungdomar ska få fullgod skolundervisning och
kunna ta del av den sociala samvaron i skolan.
Det behövs åtgärder som ökar tillgängligheten, hjälpmedel,
pedagogiska resurser och goda kunskaper hos lärare och
övrig skolpersonal.
Föräldrar med funktionsnedsättning ska ha tillgång till sina
barns skolmiljöer och skolmaterial.
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Kortsiktiga mål
•

Tillgängligheten i yttre och inre miljö och enkelt avhjälpta
hinder kommer att prioriteras.

Långsiktiga mål
•
•
•

Målet är en skola för alla. Funktionshindrade elever ska ha
möjlighet till undervisning som är anpassad till respektive
elevs behov.
Funktionshindrade elever ska få en likvärdig utbildning.
Delaktighet och jämlikhet är viktigt. Att integrera
funktionshindrade elever leder ofta till pedagogiskt
nytänkande.

Ansvarig: Förvaltningschef
Tidsplan: År 2009

Regel 7

Arbete
Eda kommun ska aktivt arbeta för att människor med
funktionshinder får arbete utifrån egna förut-sättningar.
Kommunen ska i samverkan med andra myndigheter,
företag, vård-givare och fackliga organi-sationer utveckla
möjligheterna till arbete för dem som har svårt att komma in
på den öppna arbetsmarknaden.
Ansvarig: Kommunchef
Tidsplan: År 2009

- 18 -

Regel 8

Ekonomisk och social trygghet.
Eda kommun ska arbeta för att alla människor med funktionshinder ska ha ekonomisk och social trygghet.
Ansvar: Socialchef
Tidsplan: År 2009

Regel 9

Familjeliv och personlig integritet.
Eda kommun ska främja möjligheterna för människor med
funktionshinder att leva familjeliv. Deras rätt till personlig
integritet ska främjas.
Ansvarig: Socialchef
Tidsplan: År 2009

Regel 10

Kultur
Eda kommuns kulturliv ska vara tillgängligt för människor
med
funktionshinder när det gäller fysiska miljöer, både inom- och
utomhus. Material och information ska också vara tillgängligt.
Mål
•

Information om kulturutbudet ska finnas i kommunen och i
olika handikapporganisationer.

•

Alla ska kunna läsa och förstå informationen.

Ansvarig: Kultur - och fritidschef
Tidsplan: år 2009
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Inventering/inköp
av lättlästa böcker, talböcker och storstilsböcker.
Ansvar: Bibliotekschef
Tidsplan: 2009

Regel 11

Rekreation och idrott
Människor med funktionsnedsättning ska kunna ta del av Eda
kommuns utbud inom fritids och idrottssektorn.
Informationsmaterial och kommunikation ska också vara tillgängliga för att människor med funktionsnedsättning dels kan
ta del av idrotts- och fritidsevenemang, dels själva utöva
idrott. Alla ska kunna läsa och förstå informationen.
Mål
•

En rik fritid är en viktig förutsättning för att förbättra eller
bibehålla hälsa och välbefinnande. Kommunen ska verka
för att personer med funktionsnedsättning dels kan ta del
av idrotts- och föreningsliv samt använda idrotts- och
rekreations-anläggningar.

•

Tillse att de aktiviteter som kommunen ordnar för
människor på fritiden är tillgängligt för människor med
funktionshinder.

•

Vid annonsering av kommunens idrotts- och
rekreationsarrangemang ska kommunen ange
arrangemangets tillgänglighet för personer med
funktionshinder.

Ansvarig: Kultur - och fritidschef
Tidsplan: År 2009
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Regel 12

Religion
Kyrkan har egna riktlinjer som de följer.

Regel 13

Kunskap och forskning
Eda kommun ska ansvara för att kunskapen om
levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättningar ökar
och att kunskaperna sprids.
Ansvarig: Socialchef
Tidsplan: År 2009

Regel 14

Policy och planering
Eda kommun ska beakta handikapp aspekterna i alla
relevanta policy sammanhang. Vid verksamhetsförändringar
ska konse-kvenserna för personer med funktionshinder
redovisas. Eda kommun ska verka för att skapa positiva
attityder till människor med funktionshinder och sprida de
goda exemplen.
Ansvarig: Kommunchef
Tidsplan: 2009
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Regel 15

Lagstiftning
Eda kommun har ansvaret för att det skapas en rättslig grund
för åtgärder som leder till delaktighet och jämlikhet för
människor med funktions-nedsättningar.
Ansvarig: Respektive förvaltningschef
Tidsplan: År 2009

Regel 16

Ekonomisk politik
Eda kommun har det ekonomiska ansvaret för de kommunala
handlingsprogram och åtgärder som ska tillförsäkra
människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet.
Ansvarig: Kommunchef
Tidsplan: År 2009
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Regel 17

Samordning
Eda kommun ska på alla nivåer aktivt samordna sitt eget
arbete med frågor inom handikappolitiska planens ram.
Kommunen ska aktivt samverka med andra myndigheter,
vårdgivare, näringsliv m.m. för att utveckla intentionerna i
FN:s standard regler och i denna handikappolitiska plan.
Ansvarig: Kommunchef
Tidsplan: År 2009

Regel 18

Handikapporganisationer
Eda kommun ska tillvarata handikapporganisationernas
kunnande i frågor som rör planen.
Ansvarig: Socialchef
Tidsplan: År 2009

Regel 19

Personal utbildning
All anställd personal inom Eda kommun ska få utbildning
/information om funktionshinder och den handikappolitiska
planen.
Ansvarig: Personalchef
Tidsplan: År 2009
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Regel 20

Nationell granskning och utvärdering
Eda kommun är ansvarig för fortlöpande granskning och
utvärdering av nationella program och tjänster för att
tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet
och jämlikhet.
Ansvarig: Respektive förvaltningschef
Tidsplan: År 2009

Regel 21

Tekniskt och ekonomiskt samarbete
Om Eda kommun samarbetar med, eller stödjer
verksamheter som, samarbetar med utvecklingsländer, så
måste handikappaspekterna vägas in vid planering och
utvärdering av insatserna.
Ansvarig: Kommunchef
Tidsplan: År 2009

Regel 22

Internationellt samarbete
Eda kommun ska delta aktivt i internationellt samarbete när
det gäller åtgärder för att tillförsäkra människor med
funktions-nedsättning delaktighet och jämlikhet. Ett samarbete om handikappanpassning ska inledas med Eidskogs
kommun. Eidskog kommun, som har en särskilt inrättad tjänst
för dessa frågor ligger långt före Eda i arbetet med
handikappåtgärder och är utsedd till norsk pilotkommun
beträffande Universell utformning.
Ansvarig: Kommunchef
Tidsplan: År 2009
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Uppföljning, utvärdering och revidering
Planens giltighetstid
Denna handikapplan gäller tills vidare från det att den blir
antagen.
Med revidering vartannat år.
Information om handikapplanen
Kommunen ansvarar för att planen anpassas efter behov och
sprids i olika sammanhang. Planen ska publiceras på
hemsidan och finnas upptryckt för utdelning till allmänhet,
organisationer m fl.
Kommunala handikapprådet
KHR ska regelbundet diskutera hur arbetet med
handikapplanen fortskrider.
Årlig uppföljning och utvärdering.
Alla nämnder ska vid kommunens bokslut redovisa hur man
har arbetat med handikapplanen och hur man tagit sitt ansvar
enligt planen.
Man ska beskriva vad man gjort likaväl som man ska
beskriva varför man ev. inte har gjort det man borde, och när
man i så fall tänker göra det.
Pengar, medelsanvisning.
Erforderliga personella och ekonomiska resurser för
åtagande enligt detta handikappolitiska program ska avsättas
i varje kommande års drift och investerings budget.
Varje förvaltningschef får i uppdrag att inför 2010 år budget
beräkna kostnaden för erforderliga
handikappanpassningsåtgärder inom sitt ansvarsområde.
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Lagar, vägledande dokument och referenser
Definitioner
Definitioner av begrepp och termer beslutade av
Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting och privata vårdgivare, för rekommenderad
användning inom vård och omsorg, finns i Socialstyrelsens
termbank.
Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk,
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
Funktionshinder definieras som begränsning som en
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till
omgivningen.
Lagar och förordningar
Socialtjänstlagen (2001:453) och Socialtjänstförordningen
(2001:937)
Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS
Lagen om färdtjänst (1997:736)
Lagen om riksfärdtjänst (1997:735)
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL
Lagen om medicintekniska produkter (1993:584) och
Förordningen om medicintekniska produkter (1993:876)
Tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen
(1998:1338)
Skollagen (1985:1100)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML
Plan- och bygglagen (1987:10), PBL och Plan- och
byggförordningen (1987:383)
Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm
(1994:847), BVL, och förordningen om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk mm (1994:1215), BVF
Förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för
genomförandet av handikappolitiken (2001:526)
Föreskrifter och allmänna råd
Boverkets byggregler, BBR 15
Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av
enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har
tillträde och på allmänna platser, HIN 1
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Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden
för andra anläggningar än byggnader, ALM 1
Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS
Vägledande dokument
FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för
människor med funktionsnedsättningar
FN:s barnkonvention om barnets rättigheter
Socialdepartementet: Lindqvists nia – nio vägar att utveckla
bemötandet av personer med funktionshinder (SOU 1999:21)
Socialdepartementet: Från patient till medborgare – en
nationell handlingsplan för handikappolitiken (Prop.
1999/2000:79)
Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning:
Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet.
Övrigt
Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning:
www.handisam.se
Boverket: Enklare utan hinder, 2005
Elisabet Svensson: Bygg ikapp. För ökad tillgänglighet och
användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Svensk
Byggtjänst 2009.

- 27 -

EDA K0\1I\ItUN

5, NIIANT R; DE SPROTOKOLI.
Sammanträdesdatum Sida

Kommuntul1mäktige

2009-05-27 13

§ 57 1 1)nr KS 2006-0016

Handikappolitisk plan för Eda kommun
Sammanfattning
Soci al nämnden

ha r uppr ättat förslag till handikappolitiskt program i ir Eda

k ommun.

Beslutsunderlag
Socialnämndens skrivelse den 8 april 2009
Kommunle(luingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 2009
Arbetsutskottets protokoll 2009-04-2 1, 59
Kommunstyrelsens protokoll 2009-05-05, § 75

Kommunfullmäktiges beslut
Socialnämndens förslag till handikappolitiskt program lir Eda kommun
antas.

Beslutet expedieras till
Samtliga styrelser och nämnder

Justerandes sign
f'

Utdragsbestyrkande

