BORGHOLMS KOMMUN

ANTAGEN KF 2009-03-30 § 23
ersätter tidigare antagen plan 2003-06-30

Handikapplan för Borgholms kommun
- plan för ökad tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättning
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Förord
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun antog 2003-06-30
”Handikapplan för Borgholms kommun åren 2003 – 2006”.
Förslaget togs fram av representanter från det kommunala handikapprådet
samt kommunens styrelser och nämnder eller förvaltningar.
I november 2006 gjordes en uppföljningsrapport. Kommunfullmäktige
beslutade 2007-02-26, § 15/2007, att godkänna uppföljningsrapporten samt
beslutade att ge socialförvaltningen i uppdrag att revidera handikapplanen
utifrån rapporten och nya behov.
Arbetsgruppen som gjorde uppföljningsrapporten, föreslog kommunstyrelsen i skrivelse 2006-10-10, att göra en inventering av enkelt avhjälpta
hinder i verksamheterna i Borgholms kommun. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2007-01-30, § 56/2007, att uppdra till arbetsgruppen
att tillsammans med planeringschef Christer Petersson och utredare LarsGöran Andersson genomföra inventeringen.
Den nybildade arbetsgruppen med uppdrag att revidera handikapplanen och
inventera enkelt avhjälpta hinder, påbörjade sitt arbete i augusti 2007.
I arbetsgruppen ingår representanter från det kommunala handikapprådet
samt kommunens styrelser och nämnder eller förvaltningar.
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Arbetsgrupp
Handikapprådet
Handikapprådet
Socialförvaltningen/LSS
Socialförvaltningen, sekreterare
Kommunledningen
Kommunledningen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och Byggnadsnämnden
Borgholm Energi AB

Inger Karlsson
Åke Söderberg
Ann-Katrin Ståhl
Kristina Nilsson
Christer Petersson
Lars-Göran Andersson
Pia Holgersson
Asta Ivarsson
Annette Pettersson
Åke Nilsson
Sven-Ingvar Nilsson
Roger Andersson

Ersättare i arbetsgruppen
Handikapprådet
Handikapprådet
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och Byggnadsnämnden

Anne Svensson
Gun Smedjedahl
Jan Erici
Ingegerd A-Lindström
Willy Kuppe
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Varför gör Borgholms kommun en handikapplan?
Bakgrunden till att Borgholms kommun gör en handikapplan är följande.

Reformer
Under 1990-talet har flera reformer genomförts som medfört ökat
kommunalt ansvar för människor med funktionsnedsättning;
- kommunalisering av särskolan 1992
- ÄDEL-reformen inom äldreomsorgen 1992
- handikappreformen 1994, LSS
- psykiatrireformen 1995
- kommunalisering av de särskilda omsorgerna 1996
- öppen psykiatrisk tvångsvård 2008

För att stärka individens möjligheter att kunna ta del av samhällets
gemenskap har FN antagit standardregler, Agenda 22, till förmån för
människor med funktionsnedsättning. Likaså har Riksdagen antagit en
proposition som ligger till grund för det kommunala arbetet med att
förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning i
samhällets gemenskap.

FN s standardregler - Agenda 22
År 1993 antogs FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning, rätten till delaktighet och jämlikhet. Standardreglerna innehåller principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter,
möjligheter och ansvar och ger konkreta förslag till hur ett mer tillgängligt
samhälle kan skapas.
Alla samhällsområden täcks av de 22 reglerna som anger förutsättningar,
huvudområden och genomförande av insatser för delaktighet på lika villkor.
Standardreglerna är ej juridiskt bindande, men utgör en internationell
praxis, vilket innebär ett moraliskt och politiskt åtagande att anpassa
samhället till människor med funktionsnedsättning.
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Nationella handlingsplanen
Riksdagen antog den 31 maj 2000 propositionen ”Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken”. Beslutet
innebär ett principiellt viktigt steg för den svenska handikappolitiken.
Nationella mål för handikappolitiken är
- en samhällsgemenskap med mångfald som grund
- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet
- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionshinder.
Det handikappolitiska arbetet ska särskilt inriktas på
- att ge människor med funktionshinder full delaktighet i samhället
- att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med
funktionshinder
- att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar
för självständighet och självbestämmande.
Följande arbetsområden ska prioriteras
- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer
- att skapa ett tillgängligt samhälle
- att förbättra bemötandet

Enkelt avhjälpta hinder
Den 1 juli 2001 infördes en ny bestämmelse i 17 kap 21 a § PBL.
Lagändringen innebär att det numera ställs krav på att enkelt avhjälpta
hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i befintliga
byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på
befintliga allmänna platser. Boverket har tagit fram föreskrifter som
trädde i kraft den 1 december 2003, BFS 2003:19.
År 2010 har i den nationella handlingsplanen angivits som den tidpunkt
då vissa etappmål ska vara uppfyllda. Bland annat ska enkelt åtgärdade
hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga vara åtgärdade.
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För att kunna uppnå etappmålet 2010 bör samtliga lokaler i kommunen
vara inventerade utifrån enkelt avhjälpta hinder.

Vad är handikapp?
Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering av
termerna funktionsnedsättning och handikapp. Funktionsnedsättning
och funktionshinder är inte längre synonymer, funktionshinder blir
en egen term och handikapp utgår.
I och med detta definieras begreppet funktionsnedsättning:
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
Begreppet funktionshinder definieras: begränsning som en
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till
omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonym.
En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en
person har utan det är miljön som är funktionshindrande.
Handikappombudsmannen
Handikappombudsmannen är en myndighet som tillsattes av regeringen
1994. Myndigheten bevakar frågor som rör rättigheter och intressen för
personer med funktionsnedsättning.
Handikappombudsmannen har regeringens uppdrag att sprida och göra
FN:s standardregler kända samt utvärdera de åtgärder som vidtas för att
förverkliga reglerna.

Syfte med Borgholms kommuns handikapplan
• Ange inriktningen för det handikappolitiska arbetet i Borgholms
kommun.
• Öka medvetenheten hos politiker och tjänstemän om människor med
funktionsnedsättning utifrån de regler och lagstiftning som gäller det
kommunala ansvaret samt FN:s 22 standardregler (Agenda 22).
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• Fastställa mål för det handikappolitiska arbetet och föreslå konkreta
åtgärder som går att genomföra och utvärdera.

Målsättning
• Handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer
• Skapa ett tillgängligare samhälle
• Förbättra bemötandet

Vägledande principer
Vägledande principer för att förverkliga målet är
• normalisering
• integrering
• tillgänglighet genom anpassning av miljöer, verksamheter och lokaler
• kunskap och information för att möjliggöra skapandet av ett samhälle
där alla känner sig delaktiga och jämlika
• egna kostnader för åtgärder finansieras på samma sätt som verksamheten
i övrigt.
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Inventering av enkelt avhjälpta hinder
En enkät har skickats ut till kommunens verksamheter om tillgänglighet i
kommunens lokaler.
Enkäten är i form av ett inventeringsformulär. Den är framtagen ur
Handisams inventeringsformulär för lokaler. Handisam – myndigheten för
handikappolitisk samordning – har regeringens uppdrag att verka
samordnande och pådrivande i svensk handikappolitik.
Nästan alla verksamheter har besvarat enkäten. Svaren har sedan
sammanställts. Bristerna ska åtgärdas av verksamheten, arbetsgruppen eller
när det är fråga om större åtgärder tas upp i investeringsbudgeten.
Arbetsgruppen kan bland annat hjälpa till med att kontrastmarkera trappor.
Christer Petersson och Lars-Göran Andersson har under en dag besökt
några lokaler.
Gemensamt för inventeringarna är att följande bör ses över och åtgärdas:
- Dörrbredd, ska vara 84 cm (80 cm godkänns)
- Kontrastmarkera i trappor och högre trösklar
- Ledstänger
- Placering av skyltar
- Belysning av skyltar
- Parkeringsplatser
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HANDIKAPPRÅDET
Handikapprådet i Borgholms kommun inrättades år 1974.
Det är ett organ för samråd före beslut och ömsesidig information mellan
kommunen och företrädare för handikapporganisationerna inom
kommunen.
Kommunfullmäktige antog 2007-01-29, § 6/2007, reviderade
arbetsformer/reglemente för det kommunala handikapprådet.
”Handikapprådet har som samrådsorgan inte ställning som kommunal
nämnd eller styrelse. Handikapprådet är inte ett remissorgan. Däremot
kan de lokala handikappföreningarna lämna remissvar för frågor som
berör funktionshindrade personer.
Rådet behöver inte ha enhetlig uppfattning och regleras inte av
kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.
Kommunens företrädare ska informera rådet om planerade förändringar
som berör funktionshindrade personer. Handikapprådet kan infordra
yttranden och upplysningar från kommunens nämnder om det behövs för
att rådet ska kunna fullgöra sina uppgifter. Kommunen ges genom rådet
möjlighet att få handikappföreningarnas synpunkter samt att samråda
med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. De
funktionshindrade personerna blir härigenom i högre grad delaktiga i
samhällsutvecklingen.
Handikapprådets representanter skall i rådet ta initiativ till och aktivt
arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten, informera om
och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som
berör de funktionshindrade personernas förhållanden i samhället.”
Detta arbetar vi med:
• Fortsätta påverka ansvariga nämnder och förvaltningar samt
företagen i kommunen för att enkelt avhjälpa fysiska hinder för
människor med funktionsnedsättning.
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ÅTGÄRDER SOM ÄR GEMENSAMMA FÖR ALLA NÄMNDER
FN:s standardregel 5 Tillgänglighet:
Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden i utvecklingen
mot full delaktighet. Oavsett vilka, eller hur stora, funktionshinder
människor har, skall staten
- införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig för
dem och
- se till att de får tillgång till information och möjlighet till
kommunikation

Detta arbetar vi med:
• Handikappaspekterna ska beaktas i policysammanhang och planering
av kommunal verksamhet. De behov och insatser som människor
med funktionsnedsättning har, ska ingå i allmänna utvecklingsplaner
och inte särbehandlas.
• Handikapplanen ska användas i årlig och långsiktig verksamhetsplanering och i budgetarbete på alla nivåer.
• Handikapplanen ska revideras en gång varje mandatperiod.
• Frågor som har stor betydelse för människor med funktionsnedsättning bör bli föremål för samråd i Handikapprådet innan nämnderna
fattar beslut.
• Samverkan mellan kommunen och handikapporganisationerna ska
fortsätta utvecklas och förstärkas.
• Kommunens lokaler ska göras tillgängliga för alla personer.
• Kommunal information ska vara lättläst och tydlig.
• Hemsidan ska vara lättläst och tydlig.
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• Kommunen ska fortlöpande ge förtroendevalda och tjänstemän
kunskap om
- bemötande av människor med funktionsnedsättning
- kommunens handikapplan
- olika funktionsnedsättningar och gällande lagstiftning med
tillhörande regelverk
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KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens verkställande organ.
Inom kontoret handläggs och bereds i huvudsak ärenden av
övergripande natur som ska hanteras av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige och som rör verksamhet, ekonomi, personal samt
IT. Vidare handläggs frågor som rör näringsliv, företagsetableringar,
kommunala markfrågor samt arbetsmarknadsfrågor i Borgholms
kommun.
FN:s standardregel 7 Arbete:
Staterna bör erkänna principen att förutsättningar skapas för
människor med funktionsnedsättning så att de skall kunna utnyttja sina
mänskliga rättigheter, särskilt rätten till arbete. Såväl på landsbygden
som i städerna måste de ha lika möjligheter till produktivt och
inkomstbringande arbete.

Detta arbetar vi med:
• Verka för att kommunen som arbetsgivare, skall anställa fler personer
med funktionsnedsättning.
Inom kommunen pågår arbete med att anpassa kommunens
fastigheter, i vilka verksamheter bedrivs, till att motsvara de krav
som krävs för att personer med funktionsnedsättning skall få en
acceptabel arbetsmiljö. Då skapas möjlighet till att anställa personer
med funktionsnedsättning.
• Fortsätta utveckla samarbetet med arbetsförmedling och
försäkringskassa, för att integrera människor med
funktionsnedsättning i den öppna arbetsmarknaden.
Genom kommunens Arbetsmarknadsavdelning sker kontinuerliga
arbetsprövningar inom de flesta förvaltningar. Detta sker i
rehabiliterande syfte och i samarbete med myndigheterna. I vissa fall
kan visstidsanställning ske (med hjälp av någon form av
anställningsstöd) för att ”hjälpa” personen att komma in i
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samhällssystemet, men framför allt för att förlänga rehabiliteringen
och därmed se hållbarheten i arbetsförmågan.
• Skapa praktikplatser för människor med funktionsnedsättning och ta
emot arbetsprövningar inom kommunal verksamhet.
Arbetsmarknadsavdelningen har kontinuerliga träffar med främst
Arbetsförmedling och Socialtjänst på både chefsnivå och
handläggarnivå. Praktikplatser skapas inom kommunen genom att
samarbeta med cheferna inom all kommunal verksamhet.
Det finns en avdelning för daglig sysselsättning av ca 20 personer
som beviljats bistånd enligt SoL och LSS. Dessa personer uppbär
pension och för dem som önskar kan annan praktik anordnas.
• Se till att information om bemötande av människor med
funktionsnedsättning ska ingå i kommunens centrala
arbetsmiljöutbildning.
Vid kommande arbetsmiljöutbildningar ska det ingå hur det är att
vara funktionsnedsatt på en arbetsplats.
• Informera samtliga anställda och förtroendevalda inom kommunen
om kommunens handikapplan.
Handikapplanen finns tillgänglig på kommunens hemsida samt i
tryckt form på samtliga förvaltningar i kommunen.
• Arbeta för att göra kommunal information, protokoll och blanketter
lättlästa och hemsidan tillgänglig för alla.
• Arbeta för att lättlästa nyheter publiceras i lokaltidningarna.
• Utveckla färdtjänst och servicelinjer.
Äldre som har problem med att ta sig till tätorten Borgholm kan för
en mindre kostnad anlita den kommunala servicelinjen. Buss-
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chauffören kommer vid behov in och hämtar vid trappan och hjälper
till med matkassarna.
• Årligen följa upp behovet av lokalanpassningar.
Tillsammans med de olika verksamheterna inom kommunen och
fastighetsförvaltningen sker kontinuerliga lokalanpassningar för att
på bästa sätt ge medarbetare och besökare bästa möjliga
förutsättningar. Ett tillfälle då lokaler diskuteras är vid de årligen
återkommande skyddsronderna.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ansvarar för barnomsorg och skola.
FN:s standardregel 6 Utbildning:
Staterna bör erkänna principen om lika möjligheter till utbildning på
grundskole-, gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna
med funktionsnedsättning. De bör se till att sådan utbildning är en
integrerad del av den ordinarie utbildningen.

Mål
Ur Skollagen 1 kap § 2:
”Alla barn och ungdomar skall oberoende av kön, geografisk hemvist samt
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det
offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje
skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete
med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande
människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till
elever i behov av särskilt stöd.”
Av skolutvecklingsplanen i Borgholms kommun (antagen av
kommunfullmäktige 2004-09-04) framgår att:
- Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd har åtgärdsprogram enligt
fastställda riktlinjer.
- Barn och ungdomar i särskolan integreras så långt som möjligt i den
övriga skolverksamheten.
- Varje arbetsenhet har personal med specialpedagogisk kompetens.
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Detta arbetar vi med
• Ge undervisning på hemorten så att grundskoleeleven kan bo kvar i
sin invanda miljö. Elever med funktionsnedsättning integreras i
grundskolan i Borgholms kommun så långt det är möjligt.
• Skapa förutsättningar för att ge stöd till elever med särskilda behov.
I kommunens Skolutvecklingsplan, antagen av kommunfullmäktige
den 4 september 2004 Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd,
anges de kommunala målen för verksamheten inom området.
I Kvalitetsredovisning avseende skola och barnomsorg i Borgholms
kommun 2005 redovisas insatser/åtgärder och resultat inom området,
• Använda elevhälsans samlade kompetens för barn och ungdomar i
behov av särskilt stöd genom handledning och råd till enheterna.
Elevhälsan består av skolpsykolog, kurator, specialpedagog,
talpedagog, skolhälsovård, datortek samt studie- och yrkesvägledare.
• Ta fram handlingsplan för att
1. öka personalens kunskaper i bemötande av människor med
funktionsnedsättning
2. öka förståelsen för funktionsnedsattas svårigheter i skolans miljö
3. informera om rättigheter för människor med funktionsnedsättning
4. både i förberedande syfte och när behov föreligger kunna integrera
elever med funktionsnedsättning i skolans arbete
5. få med handikapporganisationerna i skolans arbete.
Se Borgholms kommuns handlingsplan för arbetet med barn i behov
av särskilt stöd.
• Årligen följa upp behovet av lokalanpassningar.
Lokalansvar för utbildningsförvaltningens lokaler ligger hos
Borgholm Energi AB. Vid nyanskaffning och större ombyggnationer
kontrolleras alltid ritningar mm av skyddsombud och fackliga
förtroendemän.
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SOCIALNÄMNDEN
Ansvarar för omsorger om individ- och familj, äldre och funktionshindrade
samt ärenden enligt alkohollagen.

FN:s standardregel 8 Ekonomisk och social trygghet:
Staterna är ansvariga för att människor med funktionsnedsättning har
social trygghet och tillräckliga inkomster.
FN:s standardregel 3 Rehabilitering:
Staterna bör se till att rehabilitering erbjuds för människor med
funktionsnedsättning för att kunna uppnå och behålla största möjliga
självständighet och funktionsförmåga.

Mål
Socialnämnden i Borgholms kommun har som övergripande målsättning att
bedriva en verksamhet med god kvalitet, som medverkar till att kommunens
invånare får ett bra liv med eget ansvar efter egna förutsättningar. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med lagar och regler och vara kostnadseffektiv
och rationell.
Lagar som reglerar verksamheten
Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Detta arbetar vid med
• Fortsätta sprida kunskap om funktionsnedsättning.
• Informera om rättigheter för människor med funktionsnedsättning.
• Ge erforderlig service och god rehabilitering, vilket ökar
möjligheterna att bo kvar i eget boende. Hemsjukvård och
rehabilitering i hemmet har övergått till kommunerna från
och med år 2008.
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•

Att utifrån individuella behov fatta beslut om insatser.
För att säkerställa en god och säker omsorg och för att uppnå en
enhetlig och likvärdig behovsbedömning för bistånd enligt
socialtjänstlagen, finns framtagna riktlinjer beslutade av
socialnämnden. De beviljade insatserna skall utformas utifrån den
enskildes behov och säkerställas i enlighet med fattade beslut.

•

Uppdra åt syninstruktören att kartlägga behoven av insatser för synoch hörselskadade. Instruktör för synskadade finns. Fortsätta arbeta
för att också de hörselskadade får en heminstruktör.

•

Fortsätta göra information lättläst.

• Utveckla anhörigstödet. Anhöriggrupper samlas regelbundet för att
delge varandra erfarenheter.
• Öppna mötesplatser för äldre som bor i Borgholms kommun. Flera
mötesplatser för social samvaro har öppnats: Solstrålen i Köpingsvik,
på Strömgården i Borgholm och på Åkerbohemmet i Löttorp.
Exempel på aktiviteter är underhållning, sällskapsspel och att äta
lunch tillsammans
LSS-verksamheten diskuterar att ha anhörigkvällar för daglig
verksamhet och gruppbostäder tillsammans.
• Utveckla kontaktmannaskapet. Här pågår utbildning.
• Öppna särskilt boende för människor med psykisk
funktionsnedsättning (kommunens psykiatriverksamhet).
• Utveckla stödet i kommunens psykiatriverksamhet.
• Starta brukarråd för människor med psykisk funktionsnedsättning.
• Regelbundet följa upp behovet av lokalanpassningar.
• Revidera handikapplanen en gång varje mandatperiod.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ansvarar för kultur-, biblioteks-, fritids- och fritidsgårdsverksamhet.

FN:s standardregel 10 Kultur:
Staterna skall se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i
kulturlivet på lika villkor.
FN:s standardregel 11 Rekreation och idrott:
Staterna skall vidta åtgärder för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning samma möjligheter till rekreation och idrott som
andra.

Mål
Ur Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun (antagna av
kommunfullmäktige 2001-02-26):
”Borgholms kommuns grundsyn utgår från alla människors lika rättigheter
och lika värde. Under hela året, skall så många kommuninvånare och
besökare som möjligt, beredas tillfälle att uppleva och aktivt delta i kulturoch fritidsverksamhet präglad av mångfald och kvalitet.”
”Kultur- och fritidsnämnden ska prioritera barn- och ungdomsverksamhet
samt verksamhet för de med särskilda behov.”
Bibliotekslagen (1996:1596) 8 §:
”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl a genom att
erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade
till dessa gruppers behov.”

Detta arbetar vi med
• Verka för att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i
kulturliv, rekreation och idrott.
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• Förlägga kulturevenemang till lokaler som är tillgängliga för
människor med funktionsnedsättning
• Erbjuda ledsagare fri entré vid kulturevenemang. Det står i avtalen
med kulturföreningarna att ledsagare ska erbjudas fri entré.
• Göra folk- och skolbiblioteken tillgängliga för människor med
funktionsnedsättning samt erbjuda media i olika former som t ex
talböcker, LL-böcker.
• Aktivt informera om vilka tjänster och hjälpmedel biblioteket kan
erbjuda.
• Stödja och ge handikappföreningar och handikappidrott ekonomiska
bidrag.
• Årligen följa upp och revidera behovet av lokalanpassningar i samråd
med Borgholm Energi AB.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn inom områden för miljö- och
hälsoskydd samt plan- och byggnadsverksamhet.
FN:s standardregel 14 Policy och planering;
Staterna skall se till att handikappaspekterna beaktas i alla relevanta
policysammanhang och i planering på riksnivå.
Mål
Vid all planering samt vid uppförande av och vid ändringar av byggnader
och anläggningar ska de funktionshindrades behov tillgodoses inom ramen
för gällande lagstiftning. Förutsättningar ska skapas för en god hälsa hos
kommunmedborgarna genom att förebygga och undanröja störningar som
kan vara skadliga för människors hälsa. Brister i befintlig yttre- och inre
miljö ska om möjligt undanröjas.

Detta arbetar vi med
• Tillse att i varje tillståndsärende bevaka att de funktionsnedsattas
behov tillgodoses inom ramen för gällande lagstiftning.
• Tillse att genom lagstadgad tillsynsskyldighet inom respektive miljö
och hälsoskydd och byggnadsverksamhet tillvarata de funktionsnedsattas behov. Brister påtalas i samband med granskning av
handlingar och vid tillsynsbesök.
• Verka för att sunda material väljs.
• Verka för att ombyggnader av gator och trottoarer utförs anpassade
för människor med funktionsnedsättning.
• Verka för att uttagsautomater och brevlådor placeras så att de kan
utnyttjas av personer i rullstol. Frågan bevakas i samband med att nya
byggnader uppförs eller befintliga byggnader ändras.
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• Verka för att fler toaletter för människor med funktionsnedsättning
byggs i offentlig miljö. Detta bevakas och påtalas i aktuella ärenden
och i samband med planering.
• Informera byggherrar, konsulter och förvaltare om gällande
lagstiftning med tillhörande regelverk.
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BORGHOLM ENERGI AB
Den kommunaltekniska servicen övergick 2003-01-01 till Borgholm Energi
AB:s ansvarsområde. Det innebär att Borgholm Energi ansvarar för
kommunalt vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, gator,
parker och hamnar samt kost och lokalvård.
Planeringschefen företräder kommunen i olika kommunövergripande
tekniska frågor och är även kommunens ombud gentemot bolaget.
Detta arbetar vi med
• Lokalanpassa Stadshuset så att det blir tillgängligt för alla.
• Anpassa kommunens övriga lokaler så att de blir tillgängliga för alla.
• Installera hörslingor och ljudförstärkare i kommunens lokaler
och utse kunnig ansvarig för dem. Verksamheterna anpassar efter
eget behov.
• Markera trappor och högre trösklar i alla offentliga byggnader,
färgsätta och anpassa/tillhandahålla belysning med
hänsyn till synskadades behov av kontrast och belysning.
• Verka för att butiksentréer och bankomater blir tillgängliga för alla
• Verka för att toaletter och trottoarer blir tillgängliga för alla.
Trottoarer åtgärdas efter hand i samband med ny beläggning.
• Anpassa flera badplatser med bryggor och handikappramper samt se
till att dessa finns markerade på kommunkartan.
• Årligen följa upp behovet av lokalanpassningar. Detta bevakas bland
annat i samband med skyddsronder.
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Bilaga 1
LAGSTIFTNING
Bland de viktigaste lagarna, sett ur människor med funktionsnedsättnings perspektiv, är de som reglerar individuellt stöd i vardagliga
situationer.
Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)
I Socialtjänstlagens (SoL) 5 kap 7 § och 8 §, anges vad som skall vara
kommunernas övergripande målsättning för omsorgerna om människor med
funktionshinder.
”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska
eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet
att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull
sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes
behov av särskilt stöd.
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd
av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende”.
(5 kap 7 §)
”Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i
kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i
sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa
områden.
Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och
psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med
landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.” (5 kap 8 §)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
I Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 5 § fastslås att
”Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och
full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet
skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.”
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Lagen innehåller bestämmelser om särskilt stöd- och särskild service
till följande grupper.
1 Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller
autismliknande tillstånd.
2 Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller
kroppslig sjukdom.
3 Personer med andra och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder
som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande behov av stöd eller service.

Lagens personkrets ska ha rätt till stöd och service i form av
1. rådgivning och annat personligt stöd (landstingets ansvar)
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
3. ledsagarservice
4. biträde av kontaktperson
5. avlösarservice
6. korttidsvistelse utanför hemmet
7. korttidstillsyn för skolungdom över tolv år
8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och
ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
9. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för
vuxna
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig.
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Övriga lagar
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Skollagen (1985:1100)
Bibliotekslagen (1996:1596)
Plan- och bygglag (1987:10)
Lag (1998:814) om gaturenhållning och skyltning
Ordningslagen (1993:1617)
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm (BAB)
Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
Lag (1997:735) om kommunal riksfärdtjänst
Lag (1997:736) om kommunal färdtjänst
Lag (1982:80) om anställningsskydd
Lag (1996:869) om arbetslivsutveckling
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Lag (1995:705) om arbetsplatsintroduktion (API)
Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Varsel- och främjandelagen (1974:13)
Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer
med funktionshinder
Lagen (1993:389) om assistansersättning

Övriga föreskrifter
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun
(2006-04-24)
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på
allmänna platser (BFS 2003:19)
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Bilaga 2
FN:s STANDARDREGLER
för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet
och jämlikhet
(antagna av Sveriges riksdag/regering enl beslut i december 1993)

Förutsättningar för delaktighet på lika villkor
Regel 1 Ökad medvetenhet
”Staterna bör aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med
funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om
vad de kan bidra med.”
Regel 2 Medicinsk vård och behandling
”Staterna bör ansvara för att effektiv medicinsk vård och behandling finns
tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.”
Regel 3 Rehabilitering
”Staterna bör se till att rehabilitering erbjuds för människor med
funktionsnedsättning för att kunna uppnå och behålla största möjliga
självständighet och funktionsförmåga.”
Regel 4 Stöd och service
”Staterna bör garantera utvecklingen av och tillgången till stöd och service,
inbegripet sådana hjälpmedel som bidrar till att personer med
funktionsnedsättning kan bli mer oberoende i det dagliga livet och utöva
sina rättigheter.”
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Huvudområden för delaktighet på lika villkor
Regel 5 Tillgänglighet
”Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden i
utvecklingen mot full delaktighet. Oavsett vilka eller hur stora
funktionshinder människor har, skall staten
a/införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig för dem
och
b/ se till att de får tillgång till information och möjlighet till
kommunikation.”
Regel 6 Utbildning
”Staterna bör erkänna principen om lika möjligheter till utbildning på
grundskole-, gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna
med funktionsnedsättning. De bör se till att sådan utbildning är en
integrerad del av den ordinarie utbildningen.”
Regel 7 Arbete
”Staterna bör erkänna principen att förutsättningar skapas för människor
med funktionsnedsättning så att de skall kunna utnyttja sina mänskliga
rättigheter, särskilt rätten till arbete. Såväl på landsbygden som i städerna
måste de ha lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande arbete.”
Regel 8 Ekonomisk och social trygghet
”Staterna är ansvariga för att människor med funktionsnedsättning har
social trygghet och tillräckliga inkomster.”
Regel 9 Familjeliv och personlig integritet
”Staterna bör främja möjligheten för människor med funktionshinder att
leva familjeliv. De bör främja deras rätt till personlig integritet och se till att
lagar inte diskriminerar människor med funktionsnedsättning när det gäller
sexuella relationer, äktenskap och föräldraskap.”
Regel 10 Kultur
”Staterna skall se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i
kulturlivet på lika villkor.”
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Regel 11 Rekreation och idrott
”Staterna skall vidta åtgärder för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning samma möjligheter till rekreation och idrott som
andra.”
Regel 12 Religion
”Staterna skall uppmuntra åtgärder som syftar till att skapa jämlika
möjligheter för människor med funktionsnedsättning att utöva sin religion.”

Genomförande
Regel 13 Kunskap och forskning
”Staterna tar det yttersta ansvaret för att kunskap om levnadsvillkoren för
människor med funktionsnedsättning samlas in och sprids och också för att
stöd ges till forskning på alla områden, inklusive det som är till hinder i
deras liv.”
Regel 14 Policy och planering
”Staterna skall se till att handikappaspekterna beaktas i alla relevanta
policysammanhang och i all planering på riksnivå.”
Regel 15 Lagstiftning
”Staterna har ansvaret för att det skapas en rättslig grund för åtgärder som
leder till delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.”
Regel 16 Ekonomisk politik
”Staterna har det ekonomiska ansvaret för det nationella handlingsprogram
och åtgärder som skall tillförsäkra människor med funktionsnedsättning
delaktighet och jämlikhet.”
Regel 17 Samordning
”Staterna är ansvariga för att nationella samordningskommittéer eller
liknande organ inrättas, som säkerställer att handikappfrågor samordnas.”
Regel 18 Handikapporganisationer
”Staterna bör erkänna handikapporganisationernas rätt att representera
människor med funktionsnedsättning på riks-, regional och lokal nivå.
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Staterna bör också erkänna handikapporganisationernas rådgivande roll när
det gäller att fatta beslut i handikappfrågor.”
Regel 19 Personalutbildning
”Staterna är ansvariga för att det på alla nivåer finns lämplig utbildning för
all personal som deltar i planeringen och genomförandet av program och
service för människor med funktionsnedsättning.”
Regel 20 Nationell granskning och utvärdering
”Staterna är ansvariga för fortlöpande granskning och utvärdering av
nationella program och tjänster för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.”
Regel 21 Tekniskt och ekonomiskt samarbete
”Stater, både industri- och utvecklingsländer, har ett ansvar för att
tillsammans förbättra levnadsförhållandena för personer med
funktionsnedsättning i utvecklingsländerna.”
Regel 22 Internationellt samarbete
”Staterna skall delta aktivt i internationellt samarbete när det gäller åtgärder
för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och
jämlikhet.”
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