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Handikapplan för Kungsörs kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20, § 157

Inledning
Planen ska omfatta alla
Kommunens handikappolitiska plan ska inte bara vara konkret och bygga på FN:s
standardregler. Den ska också ta hänsyn till alla handikappgruppers behov. Den
ska innehålla regler de ska vara konkreta och ange vilken nämnd/förvaltning som
ansvarar för vad.
Handikapplanen ska revideras varje ny mandatperiod.
Definition enligt FN:s standardregler
•

Funktionsnedsättning – Begreppet "funktionsnedsättning" innefattar ett stort
antal olika funktionshinder i olika befolkningsgrupper överallt i världen. Personer kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella
skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller -sjukdomar, medicinska
tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan
vara av bestående eller övergående natur.

•

Handikapp – ”Handikapp" avser förlust eller begränsning av möjligheterna
att delta i samhällslivet på samma sätt som andra. "Handikapp" beskriver mötet mellan personer med funktionsnedsättning och omgivningen. Syftet är att
fästa uppmärksamheten på brister i miljön och inom olika samhällsområden.
Exempelvis brister i information, kommunikation eller utbildning som hindrar
personer med funktionsnedsättning från att delta på lika villkor.

Handikapplan
1. Ökad medvetenhet
Kungsörs kommun ska aktivt öka medvetenheten om personer med funktionsnedsättning. Om deras rättigheter, behov, möjligheter och om vad de kan bidra med.
Ansvariga styrelser, nämnder och förvaltningar ska informera om tillgängliga
tjänster och program. Informationen ska vara tillgänglig för alla.
Handikapporganisationerna bör erbjudas att delta i kommunal planering och utvärdering.
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2. Medicinsk vård och behandling
Inom kommunalt ansvarsområde ansvarar Kungsörs kommun för att effektiv medicinsk vård och behandling finns tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
3. Stöd och service
Inom kommunalt ansvarsområde ska Kungsörs kommun medverka till utveckling
av, och tillgång till stöd och service.
4. Tillgänglighet
Kungsörs kommun ska verka för att göra den fysiska miljön tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Kommunen ska också se till att kommunens information är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
5. Utbildning
Kungsörs kommun ska erkänna principen om lika möjligheter till utbildning på
förskole-, grundskole-, gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Utbildningen bör så långt som möjligt vara integrerad med ordinarie utbildning.
6. Arbete
Kungsörs kommun ska vara ett föredöme när det gäller möjligheter för funktionshindrade att få eller kunna behålla ett arbete.
Kommunens regler får inte diskriminera eller hindra anställning.
Kommunens arbetsplatser ska utformas och anpassas så att de vid behov blir tillgängliga för alla.
Som arbetsgivare ska kommunen skapa förutsättningar för anställning inom den
kommunala sektorn och stödja integrationen på den öppna arbetsmarknaden.
7. Familjeliv och integritet
Kungsörs kommun ska främja möjligjeten för personer med funktionsnedsättning
att leva familjeliv och deras rätt till personlig integritet.
8. Kultur, rekreation och idrott
Kungsörs kommun ska se till att personer med funktionsnedsättning kan delta i
kulturlivet, rekreation och idrott.
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9. Policy, planering
Kungsörs kommun ska se till att handikappaspekter beaktas i alla viktiga policysammanhang och planering på kommunal nivå.
10. Ekonomisk politik
Kungsörs kommun har det ekonomiska ansvaret för kommunala handlingsprogram och åtgärder samt för att ta med handikappfrågorna i budgetarbetet på alla
nivåer.
11. Samordning
Kungsörs kommun är ansvarig för att samordningskommittéer, råd eller liknade
organ inrättas eller bibehålls, som säkerställer att handikappfrågor samordnas och
att reglementet för handikapprådet följs.
12. Handikapporganisationerna
Handikapporganisationerna ska i handikapprådet ha en rådgivande roll när det
gäller att fatta beslut i handikappfrågor.
13. Personalutbildning
Kommunen ska erbjuda lämplig evidensbaserad utbildning för all personal och
förtroendevalda som deltar i planering och genomförande av program och service
för personer med funktionsnedsättning.
Handikapporganisationernas kompetens bör tas tillvara vid utbildning.
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Här följer de olika förvaltningsplanerna i Kungsörs kommun:
Kommunstyrelsen
Antagen av KS 2011-06-07, § 94
Mål
Kommunstyrelsens verksamhet ska präglas av god kvalitet och service och genomföras i en anda av öppenhet, jämställdhet och delaktighet.
Kommunens webbplats
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens information.
Kommunens webbplats är kommunens viktigaste samlade informationskanal.
Webbplatsen ska erbjuda möjlighet till insyn och dialog och det ska vara lätt att
hitta den information man söker. Informationen ska så långt som möjligt anpassas
för personer med funktionsnedsättning.
Information
Kommunens skriftliga information ska så långt som möjligt anpassas för personer
med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet i naturområden
Kungsörsleden är delvis anpassad för funktionshindrade. I projektet Friluftsplan
kommer en översyn att göras av tillgängligheten i vissa naturområden.
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Tekniska nämnden
Antagen av TN 2010-11-03, § 58
Utifrån Kungsörs kommuns modell för handikappolitisk plan gäller följande
handikapplan för samtliga verksamheter inom tekniska nämndens område:
Policy
Samhället ska utformas så att alla oavsett funktionshinder kan fungera och delta i
samhällslivet på lika villkor. Detta ska särskilt beaktas vid ny- och ombyggnader
av vägar, gångstråk, lokaler och anläggningar.
Planering och projektering
Kommunen ska undanröja hinder mot tillgänglighet. Regler och riktlinjer ska utvecklas för att säkra tillgängligheten i samhället, t.ex. bostäder och andra byggnader, kollektivtransporter och andra kommunikationsmedel, gator och andra utomhusmiljöer.
De som arbetar med utformning och utbyggnad av den inre och yttre miljön ska
inhämta och ta del av vad som ska göras för tillgängligheten redan på projekteringsstadiet.
Handikapporganisationerna ska ges möjlighet att medverka när regler och riktlinjer utvecklas. De ska ges möjlighet att delta redan i planeringsstadiet av offentliga
byggnader och anläggningar.
Reparation och underhåll
Vid reparations- och underhållsarbeten ska en genomgång eller enkel inventering
ske i syfte att inom givna ramar samtidigt åtgärda eventuella brister avseende handikappanpassning.
Uppföljning
För att säkerställa att genomförda insatser leder till förväntat resultat ska tekniska
förvaltningen med hjälp av bland annat Handikapprådet följa upp hur de funktionshindrade själva upplever genomförda förbättringar och efter utvärdering
revidera och anpassa vårt sätt att arbeta.
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Barn- och Utbildningsnämnden
Antagen av BUN 2009-08-26, § 35
Utifrån Kungsörs kommuns modell för handikappolitisk plan gäller följande
handikapplan för samtliga verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens
område:
Policy
De barn och ungdomar och studerande som har funktionshinder ska så långt som
möjligt delta i den vanliga utbildningen och/eller verksamheten och ha samma
rättigheter och skyldigheter som alla andra.
Om det absolut inte går att delta i den vanliga utbildningen och/eller verksamheten ska de erhålla annan likvärdig utbildning och/eller verksamhet.
Vid behov ska alltid handikapporganisationernas kompetens tas tillvara.
Stöd
Rektor/enhetschef ansvarar för att en individuell utvecklingsplan (IUP) och ett
åtgärdsprogram upprättas där det tydliggörs hur individens behov av stöd och
eventuella andra anpassningar ska lösas.
Barn, ungdomar och studerande samt den personal som har något funktionshinder
ska ha tillgång till nödvändig utrustning, nödvändiga hjälpmedel samt nödvändigt
evidensbaserat stöd för att kunna fullfölja sina studier och sitt arbete.
Utifrån behov ska professionellt evidensbaserat stöd ges till de handikappade liksom nödvändig fortbildning och handledning till berörd personal.
En viktig del i verksamheten är att öka individens medvetenhet om det egna handikappet samt vilka begränsningar och möjligheter detta ger.
Inom ämnet ”Idrott och hälsa” ska rörelsehindrade erhålla ett för dem anpassat
program, som lätt kan tillämpas på fritiden och stimulera till andra idrottsliga
aktiviteter.
Tillgång till utbildade specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer
och skolpsykolog finns inom förvaltningen. Övrig kompetens kan vid behov
köpas in.
Framtida yrkesliv
Genom studie- och yrkesvägledare ska handikappade erhålla särskild vägledning
för sina studier och sitt framtida yrkesval.
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Särskild uppmärksamhet ska riktas mot praoplatserna så att den funktionshindrade
får en allsidig belysning av arbetslivet och de möjligheter som finns där.
Tillgänglighet
Lokalerna för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet ska vara anpassade för
de brukare och den personal som stadigvarande vistas där.
Vid om- och nybyggnation ska handikappfrågorna alltid beaktas och lokalerna anpassas utifrån dessa behov.
Vartefter kommunstyrelsen avsätter pengar för handikappanpassning av befintliga
lokaler ska dessa utifrån prioritering handikappsanpassas enligt kommunens tidigare gjorda tillgänglighetsinventering.
Samarbete
Samtliga verksamheter ska alltid samverka med andra myndigheter och stödorganisationer kring barn, ungdomar och studerande med olika former av funktionsnedsättningar och handikapp.
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Kultur- och fritidsnämnden
Antagen av KFN 2010-06-08, § 13

Mål
Kultur- och fritidsverksamheten ska vända sig till alla kommuninvånare oavsett
ålder eller funktionshinder. Målet med aktiviteterna är att öka livskvalitén för
människorna och därigenom öka möjligheten för den enskilde till ett gott liv både
fysiskt och psykiskt.
De fritids- och kulturanläggningar som finns ska vara tillgängliga utan hinder för
människor med funktionshinder och informationen om utbudet ska vara lättillgängligt.
Ökad medvetenhet
Alla kommuners nämnder och förvaltningar ska med vägledning av kommunens
handikapplan ta ansvar för att personer med funktionshinder tillförsäkras full
delaktighet och jämlikhet.
Kultur- och fritidsnämnden ska medverka till att all personal och förtroendevalda
på alla nivåer fortlöpande och i möjligaste mån får information och utbildning om
funktionshinder.
Lokaler och anläggningar
Kungsörs kommuns fritidsanläggningar har samtliga handikapptoaletter och är
handikappsanpassade.
Lokaler som inrymmer av kultur- och fritidsnämnden stödda aktiviteter bör vara
handikappsanpassade. Vår strävan bör vara att aktiviteter som stöds av kultur- och
fritidsnämnden ska vara tillgängliga för alla invånare.
Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att ge alla invånare samma möjligheter
till upplevelser och i möjligaste mån tillhandahålla bra anpassade lokaler.
Biblioteket
Biblioteket i Kungsörs kommun är handikappsanpassat. Entrén har automatisk
öppning och i direkt anslutning till denna ligger toaletten för rörelsehindrade,
kapphängare, informationsdisk och hiss till utställningshall. För kulturella aktiviteter förlagda till biblioteket eller utställningshallen finns hörselslinga.
Idag finns det möjligheter för de som inte ser att lyssna eller på annat sätt ta del av
böcker. Böcker finns även på lättläst svenska och i viss mån punktskrift samt
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böcker med extra stor stil ingår också i bokbeståndet. Inköp av anpassade media
sker kontinuerligt.
Biblioteket bedriver också ”Boken kommer verksamhet”. Detta innebär att
personal från biblioteket kommer hem med böcker eller annan media till de
låntagare som av en eller annan anledning inte själv kan ta sig till biblioteket.
Utbildning för personal inom området sker löpande.
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Socialnämnden
Antagen av SN 2010-05-11,§ 37
Utifrån Kungsörs kommuns modell för handikappolitisk plan gäller följande
handikapplan för samtliga verksamheter inom socialnämndens område:
Övergripande mål, policy
”Socialnämndens mål är att erbjuda omsorg, vård och boende av god kvalitet.
Vägledande ska vara den enskildes behov och önskemål.”
Ökad medvetenhet
Förvaltningen ansvarar för att all personal och förtroendevalda ges utbildning och
information om funktionshinder samt att handikappföreningarnas kompetens tas
tillvara vid utbildning.
Medicinsk vård och behandling
Den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för att alla människor med funktionshinder får tillgång till vård och behandling inom ramen för kommunens
hälso- och sjukvårdsansvar.
Rehabilitering och habilitering
Nämndens ansvar är att ge människor med funktionshinder tillgång till rehabilitering/habilitering för att de ska kunna uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga.
Tillgänglighet
Handläggare ska vara tillgängliga för information om lagen om stöd och service
samt för att ansöka om insatser för funktionshindrade.
All information, muntlig och skriftlig ska vara tydlig och förståelig samt vara
anpassad efter olika målgrupper.
Arbete
All vård och omsorgs dagliga verksamheter syftar till att ge en meningsfull individuellt anpassad sysselsättning. Meningen är att ge den enskilde stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället.
Policy och planering
Nämnden bör i alla styrdokument redovisa hur handikappfrågorna beaktas.
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Samordning
För att olika stödinsatser till funktionshindrade ska passa vars och ens behov ska
socialnämndens verksamheter samarbeta med kommunens övriga förvaltningar,
enheter och andra myndigheter.
Kunskap och forskning
I allt utvecklingsarbete ska handikapporganisationernas kunskaper tas tillvara.
Granskning och utvärdering
Nämnden ska se till att brukarundersökningar genomförs regelbundet.
_____________________
Denna plan ersätter tidigare handikapplan antagen av
kommunfullmäktige 2001-05-28, § 61.
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