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1. Inledning 
 
1.1 Varför ett program för personer med funktionshinder? 
 
Kommunfullmäktige antog 2010-09-27 ett förslag till program för 
personer med funktionshinder.   

 
Ungefär var tionde kommunmedborgare i Essunga kommun har 
någon form av funktionshinder. Kommunen har ett stort ansvar som 
föredöme i arbetet med att underlätta för människor med funktions-
hinder att leva ett så normalt liv som möjligt i gemenskap med andra. 

 
Allmänt sett har människor med funktionshinder och anhöriga till 
dessa personer sämre levnadsvillkor än andra. Många faktorer 
påverkar detta, inte minst andra människors okunnighet och 
fördomar bidrar till isolering och försämrar livssituationen. 

 
1.1.1 Nationell handlingsplan 

 
Det finns en nationell handlingsplan för hur samhället skall göras 
bättre för människor med funktionshinder. Det viktigaste i planen är 
att alla människor är lika mycket värda. 

 
Enligt den nationella handlingsplanen skulle den fysiska miljön år 
2010 vara tillgänglig för alla. Det gäller till exempel bibliotek, museer, 
myndigheter och idrottshallar.  Personal som arbetar med människor 
med funktionshinder skall också ha en lämplig utbildning. 
Information, till exempel protokoll, webbsidor, broschyrer och 
informationsblad, skall vara lätta att läsa och förstå. 

 
Det viktiga i handlingsplanen är  

 
 Samhället skall vara tillgängligt för alla människor. Tillgänglighet 

kan betyda att rullstolar kan komma in i kommunens fastigheter, 
att det finns hjälpmedel för en hörselskadad person eller att en 
person med utvecklingsstörning kan få information som är lätt att 
läsa och förstå.   

 
 De anställda på myndigheter och i kommuner skall lära sig om 

funktionshinder och veta att människor med funktionshinder har 
samma rättigheter som andra människor. De skall också ge 
människor med funktionshinder ett bra bemötande.  
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 Politiker och tjänstemän skall vid olika beslut alltid ta hänsyn till 
de behov som människor med funktionshinder har.  

 
1.1.2 FN:s standardregler och FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionshinder 
 

I FN:s standardregler finns visionen om ett samhälle där människor 
med funktionshinder är delaktiga och jämställda med andra 
medborgare i samhället. 
 
År 2006 beslutade FN om Konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Konventionen består av en inledning om 
andra lagar och regler och om frågor som är viktiga i hela världen. 
Den andra delen i konventionen består av 50 olika artiklar. Artiklarna 
är regler och varje artikel handlar om ett ämne och om vilka 
rättigheter personer med funktionsnedsättning skall ha när det gäller 
just det ämnet. 

 
Sverige, liksom de flesta av världens länder, har förbundit sig att för-
verkliga intentioner och innehåll på både central, regional och lokal 
nivå. 

 
Essunga kommun skall arbeta för att FN:s standardregler och FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
skall sätta sin prägel på alla kommunala nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag. 

 
Med detta program vill Essunga kommun visa sin ambition och 
inriktning för kommunens satsning på personer med funktionshinder 
inför de kommande åren. 

 
Det politiska programmet för personer med funktionshinder ersätter 
inte lagar på området utan visar kommunens vilja att förbättra för 
människor med funktionshinder och funktionsnedsättning. 

 
1.2 Avgränsning 
 
Programmet redovisar långsiktiga ambitioner år 2015-2018. Med 
ledning av detta program ska kommunstyrelsen upprätta 
handlingsplan. Uppföljning ska ske i samband med ordinarie budget 
och bokslutsprocess. 
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2. Funktionshinder, vad är det? 
 
Funktionshinder är inte någon egenskap hos den enskilde utan ett 
förhållande mellan individen och omgivningen. I vilken utsträckning 
funktionsnedsättningen blir ett handikapp bestäms av individens 
funktionsnedsättning och den miljö som finns runt omkring. 

 
Funktionshindret är beroende av den miljö och den kultur som 
individen befinner sig i. Det kan innebära att en person med 
funktionsnedsättning kan vara handikappad i en situation men inte i 
en annan. 

 
Genom att anpassa och göra samhället mer tillgängligt underlättar 
man både för människor med funktionshinder och för andra invånare 
i kommunen. 

 
Om man genomför konkreta åtgärder enligt FN:s standardregler och 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning innebär det ett bättre samhälle för både 
människor med och utan funktionshinder. 

 

Ett handikapp uppstår när en person med funktionshinder inte kan 
vara med i samhället på samma villkor som andra människor. 

 

 
 

3. Syfte 
 
Syftet med programmet för personer med funktionshinder är att 
förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning genom 
att 
 
 införliva aspekter på funktionhinder inom alla områden när den 

kommunala politiken utformas 
 

 undanröja hinder så att det blir möjligt för människor med 
funktionsnedsättningar att bli fullt delaktiga i samhällslivet. 
 

 sträva efter att människor med funktionsnedsättning får samma 
möjligheter som andra till delaktighet och jämlikhet 

 
Programmet för personer med funktionshinder och dess åtgärdsplan 
skall vara styrande och vägledande för olika åtgärder inom 
kommunens samtliga verksamheter. Det skall ses som komplement 
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till gällande lagstiftning på området. Programmet skall stimulera 
intresset för frågor kring funktionshinder och höja kommunens 
ambitionsnivå genom att peka ut och påskynda angelägna åtgärder. 
 
 
4. Riktlinjer/fokusområden 
 
a. Goda kunskaper om funktionshinder och dess effekter 

 
I Essunga kommun ska 

 personal och beslutsfattare, som i sina arbeten och politiska uppdrag 
behandlar frågor av funktionshinderkaraktär, hålla sig uppdaterade vad 
gäller kunskaper på området, 
 

 förvaltningar bevaka det kunskapsutbud och den information om olika 
funktionshinder som finns på såväl lokal, regional som nationell nivå, samt 
koppla det till verksamhetsutveckling och utbildning av personal, 
 

 föreningar som direkt eller indirekt får kommunalt stöd uppmärksammas på 
funktionshindrades behov. 
 

b. Förebyggande insatser     
 
Essunga kommun ska    

 i arbete med framtidsplanering/översiktsplan beakta funktionsnedsattas 
behov, 
 

 använda kommunala handikapp- och pensionärsrådet och 
funktionshindrades intresseorganisationer som remissorgan i frågor som rör 
funktionsnedsättning, 
 

 genom preventiva insatser, aktivt arbeta för att människors 
funktionsnedsättningar och möjligheter att leva ett aktivt och socialt liv, inte 
riskerar att försämras. 
 
 

c. Medicintekniskt stöd 
 
I Essunga kommun ska 

 rehabilitering erbjudas i samverkan med regionen efter behov och oberoende 
av ålder. Den personal som i sina arbeten jobbar med rehabilitering, bör ha 
rätt kompetens på området och vidareutbildas när så krävs. 
 



 7 (8) 

d. Socialt stöd och service 
 
I Essunga kommun ska 

 den personal som arbetar med stöd och service ha rätt kompetens inom 
området och vidareutbildas när så krävs, 
 

 lättillgänglig och tydlig information kring insatser enligt LSS och SoL finnas, 
som medborgarna har rätt till. Detta för att underlätta att alla i behov får 
tillgång till samhällsservicen, 
 

 serviceinsatser utgå från individuella behov där bedömning och planering 
präglas av lyhördhet, 
 

 anhörigstöd ges genom avlösning, möjlighet till korttidsvistelse och stöd till 
familjen, 
 

 ledsagarservice ges efter behov, 
 

 kommunstyrelsen verkar för att färdtjänsten utformas på sådant sätt att den 
tillgodoser funktionshindrades behov. 
 
 

e. Tillgänglighet 
 
I Essunga kommun ska 

 funktionshindrade ha tillgång till de offentliga miljöer, för vilka kommunen 
har ansvar. Där ska de utan svårigheter kunna tillgodogöra sig 
samhällsutbudet, 
 

 alla ha tillgång till kommunens samhällsinformation oavsett 
funktionsnedsättning, 
 

 kommunen verka för att handel, näringsliv och ideella föreningar utformar 
sina offentliga miljöer så att funktionshindrade utan svårighet kan ta del av 
deras utbud. 
 

 
f. Utbildning, arbete och ekonomisk försörjning 

 
        Essunga kommun ska 
 organisera verksamhet så att alla kan erbjudas likvärdig utbildning utifrån 

vars och ens förutsättningar, 
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 inom sitt ansvarsområde ge funktionshindrade tillgång till specifika 
hjälpmedel utifrån behov, 
 

 utbilda personal som arbetar med funktionshindrade, i syfte att de ska ha god 
kunskap och förståelse för deras behov, 
 

 i samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, regionen och övriga 
berörda instanser, aktivt verka för att funktionshindrade ska ges möjlighet att 
förvärvsarbeta, analysera orsaker till arbetslöshet och ta fram förslag till 
åtgärder. 
 

g. Aktiv fritid 
 
I Essunga kommun ska 

 anpassat stöd ges och anpassade verksamheter bedrivas för att tillgodose 
funktionshindrades behov inom områdena kultur, idrott och rekreation. 
 
 

h. Samarbete med funktionshindrades organisationer 
 
Essunga kommun ska 

 i samarbete med handel, näringsliv och ideella föreningar tillsammans med 
funktionshindrades organisationer, successivt öka tillgängligheten. 
 

 
      5. Uppföljning 

 
En årlig redovisning av nuläget och genomförda insatser ska lämnas av 
respektive förvaltning till kommunkontoret, detta utifrån gjord 
handlingsplan senast under januari med början år 2016. Resultaten 
sammanställs och uppdateras senare i årsredovisningen. 
 
En handlingsplan för 20114 – 2015 har upprättats och återfinns i bilaga. 
 
6. Remiss 
 
Programmet har varit ute på remiss till olika organisationer. Synpunkter har 
kommit in från DHR, SRF och PRO. Synpunkterna redovisas i bilaga. 
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