Bilaga KA 2010.163.2
Antaget av kommunfullmäktige 2011-02-21

Handikappolitiskt program för Malung-Sälens kommun
Bakgrund
Alla invånare i Malung-Sälens kommun ha möjlighet att bidra till kommunens
utveckling utifrån egna förutsättningar och behov.
Malung-Sälens kommun ska främja likabehandling och delaktighet.
Tillgänglighet och delaktighet ställer krav på att undanröja hinder och krav på stöd
och assistans för att möjliggöra deltagande.
Begreppet handikapp innefattar fysiska-, psykiska-, sociala- och intellektuella
handikapp.
Syfte
Syftet med ett handikappolitiskt program är att bidra till samsyn gällande tillgänglighet
och delaktighet i de kommunala verksamheterna.
Det handikappolitiska programmet ska ligga till grund för en löpande och konstruktiv
dialog med invånare, intresseorganisationer och behöriga företrädare.
Delaktighet, tillgänglighet och service är del av de gemensamma
planeringsförutsättningarna för alla verksamheter inom Malung-Sälens kommun.
Insatsområden
Åtgärder för att öka tillgänglighet, delaktighet och självbestämmande ska riktas mot
följande prioriterade insatsområden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kunskap om funktionsnedsättning.
Medicinsk vård och behandling inom de kommunala verksamheterna.
Habilitering och Rehabilitering.
Stöd och service.
Tillgänglighet.
Utbildning.
Arbete.
Kultur, idrott och rekreation.

Inom respektive insatsområde anges mål, åtgärd, målgrupp och ansvar.
Uppföljning av beslutade insatsområden och genomförda åtgärder inom respektive
insatsområde sker minst vartannat år. Det är kommunstyrelsen som följer upp de
genomförda åtgärderna.
Respektive nämnd, förvaltning och verksamhet gör löpande utvärderingar avseende
vidtagna åtgärder i det löpande planerings- och prioriteringsarbetet.
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1.

Kunskap om funktionsnedsättning

MÅL
Det ska återkommande ges möjlighet för anställda i Malung-Sälens kommun att öka
kunskapen och erfarenheten om funktionsnedsättning.
Delaktighet, tillgänglighet och service ska beaktas vid kommunens
informationsinsatser och marknadsföring. Insatserna ska bidra till ökad kunskap om
funktionsnedsättning.
ÅTGÄRDER
Å 1:1
Under en planperiod (4 år) ska förtroendevalda och anställda i MalungSälens kommun ges minst ett (1) tillfälle till kunskapsutveckling och
erfarenhetsutbyte gällande funktionsnedsättning.
Å 2:2

I samband med introduktion av nyanställda i Malung-Sälens kommun
ska den nyanställde informeras om kommunens handikappolitiska
program.

Målgrupp:
Tidplan:
Ansvariga:

Förtroendevalda och personal.
Minst en (1) gång per planperiod.
Kommunkansliet.
Förvaltningschef/verksamhetschef.
Personalkontoret.

Å 1:3

Barn, ungdomar och personal inom Malung-Sälens kommuns
skolverksamheter ska minst ett (1) tillfälle per treårsperiod ges tillfälle till
kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte gällande
funktionsnedsättning.

Målgrupp:
Tidplan:
Ansvariga:

Barn, ungdomar och personal inom skolverksamheten.
Minst en gång per treårsperiod.
Skolchefen.
Respektive rektor.

Å 1:4

Tillgänglighet och delaktighet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning ska beaktas i utformningen av Malung-Sälens
kommuns skolplan.

Målgrupp:
Tidplan:
Ansvariga:

Barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige.
Löpande.
Barn- och utbildningsnämnden.
Skolchefen.
Kommunstyrelsen.

Å 1:5

Kommunens informations- och marknadsföringsinsatser ska utformas
med beaktande av de funktionshindrades rätt till delaktighet.

Målgrupp:
Tidplan:
Ansvariga:

Allmänheten.
Löpande.
Samtliga förvaltningar och verksamheter.
Informationsansvarig.
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2. Medicinsk vård och behandling inom kommunal verksamhet
MÅL
Malung-Sälens kommun ska, utifrån enskilda bedömningar samt inom ramen för
kommunens uppgift och ansvar, medverka till att den enskildes funktionsnedsättning
beaktas vid bestämmande av vård och behandling i syfte att stärka den enskildes
livskvalitet och att underlätta den enskildes dagliga livsföring.
Det ska finnas tydliga och väl kända rutiner för avvikelserapportering och
händelseanalyser gällande personer med funktionsnedsättning. Anmälningsplikt med
stöd av lag ska betonas. Konventionen om Barns rättigheter ska beaktas.
ÅTGÄRDER
Å 2:1
Personer med funktionsnedsättning ska ges adekvat medicinsk vård och
behandling inom ramen för kommunens uppgift och ansvar, grundat på
individuella bedömningar.
Målgrupp:
Tidplan:
Ansvariga:

Personer med funktionsnedsättning inom kommunens uppgift och
ansvar.
Löpande.
Socialchef.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen.
Biståndsbedömare.
Skolchef
Medicinsk ansvarig sjuksköterska inom Barn- och
utbildningsförvaltningen.

Å 2:2

Regelbunden uppföljning och utvärdering gällande
avvikelserapportering, händelseanalyser och anmälningsplikt ska göras.

Målgrupp:
Tidplan:
Ansvariga:

All personal inom berörda verksamheter.
Löpande.
Socialchef.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen.
Skolchef.
Rektor.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska inom Barn- och
utbildningsförvaltningen.

3. Habilitering och rehabilitering
MÅL
Malung-Sälens kommun ska, genom samarbete och samverkan med andra
huvudmän, bidra till effektiva insatser för att öka de funktionshindrades
självständighet och funktionsförmåga.
ÅTGÄRDER
Å 3:1
Malung-Sälens kommun ska initiera och medverka till ett aktivt och
effektivt samarbete mellan de olika huvudmän som ansvarar för insatser
och åtgärd gällande habilitering och rehabilitering riktade till de
funktionshindrade i kommunen.
Å 3:2

Ansvarig nämnd ska minst en (1) gång per år delges rapport från
aktuella samverkansorgan och pågående samverkansprojekt med
inriktning på funktionshindrade.

Målgrupp:
Tidplan:
Ansvariga:

Förtroendevalda och personal inom berörda verksamheter.
Löpande.
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden
Socialchef.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen.
Barn- och utbildningsnämnden
Skolchef.
Rektor.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska inom Barn- och
utbildningsförvaltningen.
4. Stöd och service
MÅL
Malung-Sälens kommun ska, utifrån individuellt riktade insatser och individuellt
grundade bedömningar, bidra till att funktionshindrade ges tillgång till stöd och service
(t.ex. hjälpmedel och resursmobiliserande insatser) som bidrar till oberoende i det
dagliga livet och till utövande av rättigheter.
Den som behöver ska ges tillgång till god man, förvaltare eller personligt ombud.
ÅTGÄRDER
Å 4:1
Malung-Sälens kommun ska tillhandhålla individuell biståndsbedömning
grundat på kunskap, professionalism och service. Insatser och åtgärder
ska grundas på säkerställd evidens och på hög brukarmedverkan.
5. Tillgänglighet
MÅL
Malung-Sälens kommun arbeta för att den offentliga miljön är tillgänglig för personer
med funktionshinder.
Det ska fastställas konkreta handlingsprogram gällande insatser och åtgärder för att
öka tillgängligheten, i bredast möjliga perspektiv och över tid. En breddad
tillgänglighet ska även innefatta tillgång till information och utvecklande av tekniska
servicefunktioner. Tillgänglighet ska även inbegripa insatser och åtgärder för att
stödja individens delaktighet.
ÅTGÄRDER
Å 5:1
Lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska ha hög tillgänglighet.
Å 5:2

Handlingsplaner ska upprättas som tar fasta på att all offentlig
verksamhet ska uppfylla krav på tillgänglighet i bredast möjliga mening.

Å 5:3

I all löpande planering ska krav på tillgänglighet beaktas.

Å 5:4

Malung-Sälens kommun ska i sin trafikplanering och i sina
trafikbeställningar sträva efter en högre tillgänglighet för
funktionshindrade.

Å 5:5

Insatser och åtgärder för högre tillgänglighet ska även innefatta
information samt tekniska servicefunktioner och ska inriktas på att öka
de funktionshindrades delaktighet.

Å 5:6

Vid minst ett (1) tillfäller per planeringsperiod (4 år) ska
kommunstyrelsen lämna en rapport till kommunfullmäktige gällande
Malung-Sälens kommuns samlade insatser och åtgärder avseende ökad
tillgänglighet för funktionshindrade, i bred bemärkelse.

Målgrupp:

Personer med funktionshinder.

4

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Plusgiro: 3 43 41–8 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Tidplan:
Ansvariga:

All kommunal verksamhet.
Löpande.
Kommunstyrelsen.
Samtliga kommunens nämnder och styrelser.
Samtliga kommunens förvaltningar och verksamheter.
Kommunchef/Teknisk chef, fastighetschef och informationsansvarig
avseende Å 4:6.

6. Utbildning
MÅL
Funktionshindrade i Malung-Sälens kommun ska ges tillgång till utbildning på
förskolenivå, grundskolenivå, gymnasienivå och kommunal vuxenutbildningsnivå.
Utbildningsfrågor för personer med funktionshinder ska beaktas i skolplanen m.m.
Verksamheterna ska ha relevant kunskap för att möta barn, ungdomar och vuxna i en
integrerad miljö.
Den fysiska miljön ska vara utformad utifrån krav på tillgänglighet
Anskaffande av material och hjälpmedel ska göras utifrån kompetens, individuella
bedömningar och hög delaktighet.
Insatser och åtgärder ska även innefatta stöd att överbrygga psykiska, sociala och
intellektuella hinder.
ÅTGÄRDER
Å 6:1
Skolplanen ska beakta funktionshindrades behov och delaktighet.
Å 6:2

Den pedagogiska verksamheten ska utformas utifrån god kunskap och
hög kännedom utifrån individens behov.

Målgrupp:

Personer med funktionshinder.
Personal inom förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.
Löpande.
Barn- och utbildningsnämnden.
Skolchefen.
Rektor.
Stödfunktioner inom förskola, skola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Tidplan:
Ansvariga:

7. Arbete
MÅL
Malung-Sälens kommun ska aktivt och konstruktivt, utifrån sin uppgift och sitt ansvar,
bidra till att funktionshindrade ges tillträde till arbetsmarknaden och ges goda
möjligheter till självförsörjning.
Malung-Sälens kommun ska, genom samarbete och samverkan med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, bidra till effektiva insatser för att öka de
funktionshindrades självständighet och funktionsförmåga, även i fråga om att
överbrygga psykiska, sociala och intellektuella hinder.
ÅTGÄRDER
Å 7:1
Malung-Sälens kommun ska via arbetsmarknadsenheten prioritera
insatser och åtgärder som syftar till att ge funktionshindrade ökad
tillträde till arbetsmarknaden och goda möjligheter till självförsörjning.
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Å 7:2

Malung-Sälens kommun ska sträva efter att erbjuda praktikplatser och
arbetsträning inom sin egen verksamhet.

Målgrupp:
Tidplan:
Ansvariga:

Personer med funktionshinder.
Löpande.
Kommunstyrelsen.
Arbetsmarknadsenheten.
Personalchefen.
Samtliga förvaltningar och verksamheter.

Å 7:3

Malung-Sälens kommun ska initiera och medverka till ett aktivt och
effektivt samarbete med Arbetsförmedlingen och försäkringskassan, för
att möjliggöra samordnande insatser riktade mot dem som har behov av
särskilt stöd för att uppnå egen försörjning och självförverkligande.

Målgrupp:

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och övriga samverkansorgan
(som t.ex. Finsam Västerdalarna).
Löpande.
Kommunstyrelsen.
Arbetsmarkandsenheten.

Tidplan:
Ansvariga:

8. Kultur, idrott och rekreation
MÅL
Malung-Sälens kommun ska aktivt och konstruktivt, utifrån sin uppgift och sitt ansvar,
bidra till att funktionshindrade ges möjlighet att delta i kulturlivet, att utöva idrott och
motion samt att ägna sig åt rekreation.
Malung-Sälens kommun ska i sin publika verksamhet, som vid t.ex.
kulturarrangemang och evenemang, beakta tillgänglighet och delaktighet, även i fråga
om att överbrygga psykiska, sociala och intellektuella hinder.
Malung-Sälens kommun ska prioritera insatser och åtgärder som ökar tillgängligheten
till kommunala fritidsanläggningar och lokaler för kultur och samhällsengagemang.
ÅTGÄRDER
Å 8:1
Malung-Sälens kommun ska som arrangör eller möjliggörare av
evenemang och arrangemang beakta frågan om tillgänglighet.
Målgrupp:
Tidplan:
Ansvariga:

Samtliga kommunala verksamheter.
Löpande.
Kommunstyrelsen.
Fritidsavdelningen.
Kulturnämnden.
Kulturförvaltningen.

Å 8:2

Malung-Sälens kommun ska aktivt informera arrangörer och
organisatörer om behovet av tillgänglighet för alla.

Målgrupp:
Tidplan:
Ansvariga:

Kulturarrangörer, föreningar, organisationer och privatpersoner
Löpande.
Kommunstyrelsen.
Fritidsavdelningen.
Kulturnämnden.
Kulturförvaltningen

Å 8:3

Malung-Sälens kommun ska fastställa en handlingsplan gällande
insatser och åtgärder för att öka tillgängligheten till lokaler och

6

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Plusgiro: 3 43 41–8 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

fritidsanläggningar och möjligheter till utövande av kultur, idrott och
rekreation.
Målgrupp:

Tidplan:
Ansvariga:

Å 8:4

Tekniska förvaltningen.
Kulturförvaltningen.
Fritidsavdelningen.
Löpande.
Kommunstyrelsen.
Fritidsansvarig.
Tekniska förvaltningen
Fastighetsansvarig.
Vid minst ett (1) tillfäller per planeringsperiod (4 år) ska
kommunstyrelsen lämna en rapport till kommunfullmäktige gällande
Malung-Sälens kommuns samlade insatser och åtgärder syftande ökad
tillgänglighet för funktionshindrade vad gäller tillgång till kultur, idrott och
rekreation.
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