Handikappolitiskt program för Mora
kommun 2011 - 2014

1

Inledning

Det kommunala
handikappolitiska
programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora
kommun tillgänglig för alla.
Handikapp är inte en egenskap hos en person, utan är ett förhållningsätt mellan människor,
funktionsnedsättningen och omgivningen.
Genom att möjliggöra för alla människor att vara aktiva kommuninvånare och att kunna delta i
samhällsgemenskapen underlättar detta för alla, inte enbart den grupp som definieras som
personer med funktionsnedsättning.
Sverige är ansluten till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
beslutat den 14 januari 2009. (Agenda 22)
Syftet med konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutande av alla
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning samt
främja respekten för deras inneboende värde.
Personer med funktionsnedsättning omfattar bland annat personer med varaktiga fysiska,
psykiska, intellektuella och sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder
kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.
Syftet med att arbeta med frågor kring tillgänglighet är att ta fram generella lösningar och bara
undantagsvis använda sig av särlösningar.
Hur ska vi idag se på tillgänglighet? Att det enbart är ett fåtal som kräver insatser eller är det ett
mer allmänt mänskligt behov?
För 10 % av befolkning är det nödvändigt med tillgänglighetsinsatser.
För 40 % av befolkningen underlättas vardagen med tillgänglighetsinsatser.
För 100 % av befolkningen blir vardagen mer bekväm.
I Sverige har 1,8 miljoner människor, nästan var 5:e invånare, enligt en undersökning som
Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) tagit fram, behov av enkelt avhjälpta
hinder utifrån ovanstående synsätt.
Det övergripande nationella målet för handikappolitiken är
–
–
–

En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
Att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättningar i alla åldrar
blir fullt delaktiga i samhällslivet.
Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionsnedsättning.
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Utifrån ovanstående punkter är Mora kommuns mål med det handikappolitiska programmet att
under mandatperioden 2011 – 2014 skapa förutsättningar för en gemensam syn på
handikappfrågorna och fokusera på följande insatsområden:
1. Tillgänglighet
2. Utbildning för politiker och tjänstemän i kommunen kring
handikappfrågor
3. Spridande av kunskap i samhället kring handikappfrågor samt
bemötandet av funktionshindrade
4. Under mandatperioden genomföra tre öppna föreläsningar kring
olika teman som berör funktionsnedsättning
5.

Arbetsmarknadsfrågor utifrån ett handikapperspektiv

Uppföljning/utvärdering av insatsområdena
Handikapprådet ska fastställa prioritering och tidsplan av insatsområdena. Efter avslutad
projekttid ska en utvärdering genomföras. Se under respektive rubrik.

1. Tillgänglighet
Tillgänglighet innebär att öppna samhällets alla möjligheter för människor. Ofta
tänker man enbart på den rent fysiska miljön, det vill säga anpassa
lokaler/utemiljö, men tillgänglighet är också att kunna förstå och ge möjlighet att
uttrycka sig i den offentliga debatten. Särskilt ur säkerhetssynpunkt som
brandlarm, utrymning av lokaler m.m. är det viktigt att tillgänglighetsaspekten beaktas.
Vid ändringar av kommunala verksamheter som berör medborgarna ska frågan alltid prövas
utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Arbetet ska inriktas på:
Genomgång och åtgärder (enkelt avhjälpta hinder) av alla kommunala publika lokaler vad gäller
tillgänglighet och på så sätt ge möjlighet för alla människor att vistas i lokalerna.
Informera privata fastighetsägare och affärsinnehavare kring tillgänglighetsfrågor och enkelt
avhjälpta hinder.
Informationen från kommunen ska utvecklas så att den blir lika tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning som för alla andra.
I detta ingår även att alla ska kunna ta del av protokoll, information och andra handlingar från
kommunen.
Arbeta för att allmänna kommunikationer och transportmedel anpassas så att personer med
funktionsnedsättning kan utnyttja dessa utifrån sina förutsättningar.
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I samband med arbetet med centrumplaneringen under mandatperioden särskilt beakta frågor
kring tillgänglighet.
Utveckla möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningslivet utifrån
sina egna förutsättningar.
Utvärdering
1. Tillgänglighet
Mål
Att under mandatperioden genomföra analyser och åtgärder av Mora kommuns publika lokaler
gällande enkelt avhjälpta hinder.
Att information från kommunen ska utvecklas så att den blir tillgänglig för personer med olika
former av funktionsnedsättning.
Mått
Under mandatperioden ska 100 % av kommunens publika lokaler ha åtgärdats vad gäller enkelt
avhjälpta hinder.
start______________________slut_____________utvärdering__________

2. Utbildning för politiker och tjänstemän i kommunen kring
handikappfrågor
Att genom utbildning höja beredskapen i kommunen att se tillgänglighetsfrågan som en naturlig
del av arbetet som ska beaktas i verksamhetsplaner och i beredningsarbete.
Arbetet kring tillgänglighet kan inte enbart ligga på en eller två befattningshavare, utan måste vara
en integrerad del i förvaltningarnas vardagsarbete.

Arbetet ska inriktas på:
Att samtlig personal samt politiker inbjudas att delta i en utbildning kring tillgänglighet som
genomförs i samarbete med Handisam.
Under mandatperioden ska samtliga kommunala nämnder och styrelser besökas av ordförande
och representanter från handikapprådet för att få information kring handikappfrågor.
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Utvärdering
2. Utbildning för politiker och tjänstemän i kommunen kring handikappfrågor
Mål
Att genom utbildning höja beredskapen i kommunen så att tillgänglighetsfrågan beaktas i
verksamhetsplaner och beredningsarbetet.
Mått
Under mandatperioden ska samtliga kommunala nämnder och styrelser besökts av ordförande
och representanter från handikapprådet.
start______________________slut_____________utvärdering__________

3. Spridande av kunskap i samhället kring handikappfrågor samt
bemötandet av funktionshindrade
Handikapprådet ska verka för att sprida kunskap kring handikappfrågor i samhället genom olika
former av informationsinsatser.
Detta är en viktigt att aktiv information om handikapp och funktionsnedsättning sker. Särskilt
bör handikappföreningarna aktivt informera om sin verksamhet för att få ökad förståelse för sina
speciella problem. Detta gäller inte minst när det gäller säkerställa framtida medlemsrekrytering
till respektive förening.
Mora kommuns hemsida Mora.se, är ett bra media att nå ut med information kring
handikappfrågor.
Bra bemötande handlar om att visa respekt för andra människor.
Bemötande kan delas in i tre nivåer:

Den kollektiva nivån:
Handlar om synen på rättigheter för personer med funktionsnedsättning, här har alla myndigheter
ett ansvar, med det avgörande ansvaret ligger på riksdagen och regeringen.
Den organisatoriska nivån:
Handlar om hur tjänstemän, chefer och förtroendevalda uppfattar och tillämpar lagar.

5

Den individuella nivån:
Handlar om anställdas förmåga att visa respekt vid möte med enskilda personer. Det finns oftast
en skillnad mellan de officiella värderingarna och den verklighet som enskilda personer med
funktionsnedsättning möter.

Arbetet ska inriktas på:
Att via media och kommunens hemsida återkommande informera kring funktionsnedsättning
och handikappföreningarnas arbete för att informera och utveckla samhällets insatser för att
skapa ett samhälle för alla.
Att samtliga kommunala förvaltningar och bolag lägger in frågan kring tillgänglighet i sina
verksamhetsplaner som ett mått på kvalité.
Kommunens anställda och politiker ska ta hänsyn till personer med funktionshinder och deras
eventuella begränsningar vid möten. Detta för att möjliggöra för möjligöra för alla, att aktivt
medverka i samhällsdiskussionen och i den demokratiska beslutprocessen.
I övergripande utredningar inom Mora kommun och dess bolag som kan ha beröringspunkter
med handikappades situation, bör dialog etableras i god tid före beslut så att rådets synpunkter
kan inhämtas och beaktas.
Hela dialogen bör dokumenteras skriftligt och vara en del av beslutsunderlaget.
Rådet ska vara remissinstans i frågor som särskilt berör handikappade. Dialogen och
remissförfarandet ger de handikappade en möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och
i de insatser de tar del av.
Utvärdering
3. Spridande av kunskap i samhället kring handikappfrågor samt bemötandet av
funktionshindrade
Mål
Handikapprådet ska verka för att sprida en ökad kunskap kring handikappfrågor i samhället
genom olika former av informationsinsatser.
Mått
Att samtliga kommunala förvaltningar och bolag ska i sin verksamhetsplan rubriksätta
tillgängligheter och under den punkten göra en beskrivning av såväl interna som externa insatser
och mål i tillgänglighetsarbetet i den egna verksamheten.
start______________________slut_____________utvärdering_________
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4. Under mandatperioden genomföra tre öppna föreläsningar kring
olika teman som berör funktionsnedsättning
För att skapa ett samhälle för alla, krävs olika former av kunskaper som kan påverka attityder hos
den enskilde människan som samhället i stort.
Genom att erbjuda föreläsningar kring frågor som rör funktionsnedsättning till alla, kan detta
skapa ett större och djupare intresse kring området funktionsnedsättningar.
Arbetet ska inriktas på:
Att i handikapprådet ta fram förslag på intressanta teman som kan vidga och fördjupa synen på
funktionsnedsättningar i vårt samhälle.
Utvärdering
4. Under mandatperioden genomföra tre öppna föreläsningar kring olika teman som
berör funktionsnedsättning
Mål
Genom att erbjuda 3 föreläsningar kring frågor som rör funktionsnedsättning till alla
kommunanställda och kommuninvånare, och genom detta skapa ett större och djupare intresse
kring frågor som berör olika former av funktionsnedsättningar.
Mått
Under mandatperioden genomföra en öppen föreläsning per år, med teman som berör
funktionsnedsättning.

start______________________slut_____________utvärdering__________
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5. Arbetsmarknadsfrågor utifrån ett handikapperspektiv
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadsfrågor. I detta ansvar ligger
att arbeta aktivt med arbetsmarknadsfrågor för alla kommuninvånare.
Personer med funktionsnedsättning står i högre grad utanför arbetsmarknaden än befolkningen i
övrigt trots de åtgärder som finns för att underlätta anställning.
Personer med funktionshinder har samma rätt till arbete på lika villkor som alla andra.
Enheten Arbete och utveckling vid socialförvaltningen, kan ge vissa funktionshindrade stöd för
att möjliggöra arbetsträning och genom stegförflyttning etablera sig på den öppna
arbetsmarknaden.
I Mora kommun pågår utbildning av personer inom Arbete och utveckling i socialt företagande
som kan ge en egen möjlighet att skapa sitt eget arbete trots att man i andra sammanhang bedöms
stå långt ifrån arbetsmarknaden.
Arbetet ska inriktas på:
Hjälpa till att skapa förutsättningar för sociala företag som kan erbjuda människor, som idag
bedöms ligga långt ifrån arbetsmarknaden, ett arbete med ”riktig lön”, det vill säga ta bort
bidragsberoendet.
Att i samarbete med arbetsförmedlingen inventera och på ett strukturerat sätt använda de
möjligheter av olika former av statsbidrag som idag finns för att underlätta anställning av
personer med någon form av funktionsnedsättning.
Utvärdering
5. Arbetsmarknadsfrågor utifrån ett handikapperspektiv
Mål
Hjälpa till att skapa förutsättningar för sociala företag som kan erbjuda människor, som idag
bedöms ligga långt ifrån arbetsmarknaden, ett arbete med ”riktig lön”, det vill säga inte i form av
bidrag.
Mått
Mål att under mandatperioden möjliggöra och medverka att två sociala företag startas.
start______________________slut_____________utvärdering__________
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