En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med
funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet och delaktighet.
Detta innebär att kommunen ska medverka till en sådan anpassning av den yttre och inre offentliga miljön
att personer med olika slag av funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor som alla
andra.
Syftet med policydokumentet är att skapa en gemensam syn på frågor som gäller personer med
funktionsnedsättning i Täby kommun.
Policyn ligger till grund för att frågor som rör personer med funktionsnedsättning beaktas och integreras i
verksamhetsplanen inklusive budgetarbete samt i planeringen av den fysiska miljön.
Policyn ska även ingå och behandlas i samband med utbildning och information till såväl anställda som
förtroendevalda.
Vidare ska kommunen bedriva ett aktivt arbete inom samtliga verksamhetsområden genom dels
individuella, dels generella åtgärder, som syftar till jämlikhet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning.
Täby kommuns policy för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska således vara det
instrument, som vägleder anställda och förtroendevalda i nämnder och andra politiska organ i deras
arbete. Genom de beslut som fattas ska personer med funktionsnedsättning få största möjliga
tillgänglighet och delaktighet där kommunen kan påverka.



Funktionsnedsättning - Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga



Funktionshinder - Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till
omgivningen

Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i
arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det
handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

Ökad medvetenhet





Öka medvetenheten hos förtroendevalda och anställda om vilka rättigheter, behov och möjligheter
som människor med funktionsnedsättning har och om vad personer med funktionsnedsättning kan
bidra med. Detta bör göras i samband med bland annat utbildningsverksamhet.
Informationen till personer med funktionsnedsättning om deras rättigheter, det stöd och den
service som kommunen tillhandahåller ska vara tydlig, lätt tillgänglig och lättförståelig.
Förebygga och bekämpa diskriminering av personer med funktionshinder.

Medicinsk vård och behandling


Inom ramen för kommunalt ansvar se till att personer med funktionsnedsättning får den
medicinska vård och behandling som de behöver.

Habilitering och rehabilitering



Aktivt erbjuda insatser för att personer med funktionsnedsättning ska kunna uppnå och behålla
största möjliga självständighet och funktionsförmåga.
Samverka med andra organ, som har ansvar för habilitering/rehabilitering.

Stöd och service


Ge personer med funktionsnedsättning tillgång till stöd och service av sådan art och i sådan
omfattning att utvecklingen till ett så självständigt och oberoende liv som möjligt därigenom
främjas. I detta inkluderas tillgång till bostäder med särskild service (LSS och Socialtjänstlagen).

Tillgänglighet till den fysiska miljön





Lokaler där kommunen bedriver verksamhet, ska så långt som möjligt vara tillgängliga för alla.
Detta gäller såväl kommunens egna som externt förhyrda lokaler. Vid ny- och ombyggnation ska
den fysiska tillgängligheten beaktas vid planeringen.
Gatu- och parkmiljön i kommunen ska utformas med avseende på tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Brister i befintliga inre och yttre miljöer ska successivt åtgärdas.

Information och kommunikation





Kommunal information som vänder sig till allmänheten, ska vara lätt tillgänglig för alla. All
information, såväl skriftlig som muntlig, ska göras tydlig och lättförståelig.
Information till en person med funktionsnedsättning om dennes rättighet till hjälp och stöd i olika
verksamheter ska vara tydlig, lättförståelig och anpassad för just hans/hennes
funktionsnedsättning.
Alla offentliga handlingar som upprättas i kommunen, ska ha ett tydligt och förståeligt språk.

Utbildning



Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till utbildning på
grundskole- och gymnasienivå som alla andra.
Kommunen har som mål att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja skola.

Arbete




Kommunen ska aktivt verka för att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att erhålla ett
meningsfullt och avlönat arbete.
Kommunen ska aktivt motverka diskriminering i arbetslivet och i egenskap av arbetsgivare för
anställda med funktionsnedsättning vara en god förebild.
Personer, vars funktionsnedsättning omöjliggör ett lönearbete, ska erbjudas meningsfull
verksamhet eller sysselsättning. Insatserna anpassas så långt som möjligt till individens enskilda
behov, intresse och förutsättningar.

Rekreation och idrott




Alla personer med funktionsnedsättning ska efter sin förmåga ha möjlighet till rekreation, motion
och idrottsutövning.
Planerade anordningar och anläggningar för rekreation, motion och idrott ska vara tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning.
Behovet av rekreation och idrott för unga människor med funktionsnedsättning ska särskilt
uppmärksammas.

Utbildning av personal och förtroendevalda




Personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning eller i övrigt med
funktionshindersfrågor ska ha den utbildning, erfarenhet och kompetens som arbetsuppgiften
kräver.
Information om funktionshindersfrågor ska ingå i personalutbildning för övrig personal i
kommunen samt för förtroendevalda.

Samverkan mellan kommunens nämnder och funktionhindersorganisationerna i Täby sker löpande och
kontinuerligt, enligt de kommunala riktlinjer som reglerar samverkan. Riktlinjerna ska ge stöd och
vägledning i det praktiska arbetet med funktionshinderpolitiska frågor.
Genom det kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) kommer funktionshindersorganisationerna
på ett tidigt stadium in i den kommunala planeringsprocessen och kan på så sätt tillföra kommunen
kunskaper och erfarenheter om funktionshindrades levnadsvillkor.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Sverige ratificerade 2008 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Konventionens syfte är att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina
mänskliga rättigheter.

Nationellt styrande dokument
Täby kommun följer nationell författning.

