Funktionshindersplan för
Mullsjö kommun år 2013 –
2017
Ett Mullsjö för alla

Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09
Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28

1(6)

Funktionshinderplan för Mullsjö kommun år 2013 – 2017
Ett Mullsjö för alla
Handikappolitiskt program för 2010-2014
Denna plan har sin utgångspunkt i det handikappolitiska programmet som
kommunfullmäktige antog 2010-05-25. Programmet inleds med ”Den offentliga makten ska
utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet
och värdighet” ur regeringsformen 1 kap. 2 §. Mullsjö kommun ställer sig också bakom den
nationella handlingsplanen och FN:s (förenta nationernas) konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Mullsjö kommuns vision är att kommunen ska vara
tillgänglig för alla människor. Här ska alla tillförsäkras delaktighet och jämlikhet.
Inledning
Många människor i vårt samhälle kommer någon gång under sitt liv att drabbas av en
sjukdom eller skada som hindrar dem från att fungera fullt ut i samhället. De drabbas av en
funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. Beroende på vilken miljö och livssituation
som individen befinner sig i skapas ett handikapp. Det är i mötet med omgivningen som ett
funktionshinder uppstår. Hur ska vi då göra för att förhindra detta? Svaret är enkelt och
nämndes redan 1972 i Handikappförbundens Centralkommittés program ”Ett samhälle för
alla”. ”Handikapp är i stor utsträckning en följd av brister i samhället. Därför kan
handikapp elimineras. Det gör man genom att förändra samhället." (Prop. 1999/2000:79).
Svaret kan verka enkelt men de praktiska lösningarna är långt mer komplicerade. Som en
del i processen att skapa ett samhälle för alla, har Mullsjö kommun utformat denna
Funktionshinderplan. Denna plan ska vara ett levande dokument och omfattar
övergripande mål för handikappolitiken i Mullsjö kommun. Planen ska också syfta till en
gemensam strategi för att skapa enhetlighet och tydlighet om vad som ska uppnås, följas
upp och utvecklas. Genom årliga revideringar i de olika nämnderna och
verksamhetsområdena ska planen vara framåtsträvande och syfta till att öka den enskildes
möjlighet att påverka.
Genomförande
Under november 2011 presenterades ett första utkast till funktionshinderplan i
kommunledningsgruppen, samma utkast presenterades också i kommunala rådet för
funktionsnedsättningar där rådet engagerades i framtagandet av planen. En grupp av
tjänstemän som representerar alla delar av Mullsjö kommun tillsätts under sen höst 2011
för att ta fram en aktuell plan. Enhetschef inom funktionshinderomsorgen leder arbetet.
Under perioden november 2011 – maj 2012 håller arbetsgruppen 5 arbetsmöten. Redan
tidigt fastslår arbetsgruppen att ambitionen är att ta fram en enkel och lätthanterlig plan
som verkligen kan bli ett levande dokument som många lätt kan känna sig involverade i och
arbeta med. Det kommunala rådet för funktionsnedsatta, har kontinuerligt informerats om
arbetet i arbetsgruppen med framtagandet av planen. Utkasten till plan har också vid ett par
tillfällen under arbetstiden återkopplats för synpunkter till respektive verksamhet, i syfte att
involvera och engagera på ett tidigt stadie. Under september månad 2012, går planen
tillbaka till kommunledningsgruppen, för fortsatt hantering och beslut i den politiska
organisationen.
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Uppföljning
Socialnämnden har huvudansvaret för uppföljningen av funktionshinderplanen och denna
sker genom måluppfyllelse samt genom brukarenkät. Uppföljning ska ske årligen i alla
kommunala verksamheter, samt i de kommunala bolagen, vad som genomförts och
uppnåtts enligt planen. Sammanställning av resultaten sker sedan av socialnämndens
representant och redovisas i samband med verksamhetsberättelse och årlig revision till
politiska organisationen. Brukarenkät utformas och hanteras genom kommunala rådet för
funktionsnedsättningar även enkätsvaren redovisas i samma sammanställning som ovan.
Mål för funktionshinderomsorg och handikappolitik i Mullsjö
Målen för politikområdet har utgångspunkt i FN:s Konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning är individer med samma
rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. Det är ett perspektiv som FN:s
konvention utgår från för att bidra till att skapa delaktighet och jämlikhet. Med
konventionen som utgångspunkt har vi i denna funktionshinderplan arbetat fram de
gemensamma målsättningar som ska vara vägledande i Mullsjö kommun.
Mål att uppnå:
1. Att enligt FN artikel 8 arbeta med att öka medvetenheten kring
funktionshinderfrågor och skapa en gemensam syn på handikappolitik i Mullsjö
kommun.
2. Att arbeta för att människor med funktionshinder får samma möjlighet som andra
till jämlikhet och delaktighet i samhället. Enligt FN artiklarna 5, 20, 24, 25, 26, 27
3. Att göra Mullsjö kommun mer lättillgänglig och anpassad för alla invånare och
besökare enligt FN artikel 9, 19, 21, 29, 30.
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Mål att uppnå
Gemensamma mål för hela kommunen
1. Att öka medvetenheten och kunskapen kring funktionshinderfrågor och skapa en
gemensam syn på handikappolitik i Mullsjö Kommun
Programområdespecifika åtgärder
Kommunledningskontoret



Ansvara för att ett gemensamt utbilningsmaterial tas fram och används i alla
kommunens verksamhetsdelar.
All personal i kommunledningen och den gemensamma förvaltningen ska årligen
informeras i funktionshinderfrågor.

Ansvarig: Kommunchef
Barn och utbildningsverksamhet
 All personal som arbetar inom programområde Barn och utbildning ska få ökad
kunskap kring funktionshinderfrågor, som bemötande och tillgänglighet.
Ansvarig: Barn och utbildningschef
Socialtjänst och hälso- och sjukvård
 Socialtjänsten ska öka kunskapen hos personal kring bemötande och tillgänglighet.
 Årligen anordna minst en utbildning internt och erbjuda andra utbildningar i
värdegrundsfrågor och bemötande.
 Utforma ett övergripande utbildningspaket för personal om mänskliga rättigheter,
funktionshinderfrågor, bemötande och tillgänglighet. Materialet tas fram i
samverkan mellan socialtjänstens, funktionshinderomsorg och teknisk verksamhet
som stöd till olika programområden och kommunala bolag.
Ansvarig: Socialchef
Kultur, Turism och fritidsverksamheten
 Kultur och fritid ska öka kunskapen hos personal kring bemötande och
tillgänglighet.
 Årligen ska personal informeras om funktionshinder frågor
Ansvarig:Kommunutvecklare
Teknisk verksamhet
 All personal som arbetar inom Teknisk verksamhet ska få ökad kunskap kring
bemötande och tillgänglighet.
 Årligen ska personal informeras om funktionshinderfrågor
Ansvarig:Teknisk chef
Byggnadsnämnden
 Byggnadsnämndens personal ska få ökad kunskap kring bemötande och
tillgänglighet.
 Bistå socialtjänsten vid utformandet av ett övergripande utbildningspaket för
personal om mänskliga rättigheter, funktionshinderfrågor, bemötande och
tillgänglighet. Materialet tas fram i samverkan mellan socialtjänstens
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funktionshindersomsorg och byggnadsnämndens verksamhet som stöd till olika
verksamhetsområden och kommunala bolag.
Årligen ska personal informeras om funktionshinderfrågor.

Ansvarig: Kommunchef
Mullsjöbostäder/Mullsjö Energi
 All personal som arbetar i kommunala bolag ska få ökad kunskap kring
funktionshinderfrågor, som bemötande och tillgänglighet.
 Årligen ska personal informeras om funktionshinderfrågor
Ansvarig: VD i bolagen

Mål att uppnå
Gemensamma mål för hela kommunen
2. Att arbeta för att människor med funktionshinder får samma möjlighet som andra
till jämlikhet och delaktighet i samhället.
Programområdesspecifika åtgärder
Kommunledningskontoret


Personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna vara anställda i Mullsjö
kommuns alla verksamheter.

Ansvarig: Kommunchef
Barn och utbildningsverksamhet
 Barn och unga med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i den ordinarie
utbildningen.
 Erbjuda möjlighet till anpassad studietid och studietakt.
Ansvarig: Barn och utbildningschef
Socialtjänst och hälso- och sjukvård
 Barn och unga med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i ordinarie
fritidsgårdsverksamhet.
 Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra till bästa
möjliga hälsa, hälso- och sjukvård.
 Personer med funktionshinder ska ha tillgång till rehabilitering och habilitering på
hemma plan.
 Om behov finns av specialister inom habilitering, rehabilitering ska samverkan ske
med landstinget för att möjliggöra bästa lösningen för personen med
funktionsnedsättning.
 Det ska finnas en systematisk hantering av medborgarnas synpunkter som rör
funktionshinderfrågor.
Ansvarig: Socialchef
Kultur, Turism och fritidsverksamheten
 Vid varje kulturaktivitet beaktas kravet på full delaktighet oavsett
funktionsnedsättning.
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Ett rikt kulturutbud med hög tillgänglighet ska erbjudas medborgarna.
Utöka utbudet av anpassade aktiviteter, idrotts och fritidssysselsättningar.

Ansvarig: Kommunutvecklare
Mullsjöbostäder
 Mullsjöbostäder ska arbeta för mångfald och att kunna erbjuda bra bostäder för
alla oavsett funktionsnedsättning.
Ansvarig: VD i Mullsjöbostäder
Teknisk verksamhet
 Vid ändring och utformning av kommunens mark och fastigheter, ska alltid
delaktighet för alla medborgare beaktas.
Ansvarig: Teknisk chef
Byggnadsnämnden
 Vid utformning av nya planområden, ska alltid full delaktighet för alla medborgare
beaktas, oavsett funktionsnedsättning.
Ansvarig: Kommunchef

Mål att uppnå
Gemensamt mål för hela kommunen
3. Att göra Mullsjö kommun mer lättillgänglig och anpassad för alla invånare och
besökare
Programområdesspecifika åtgärder
Alla kommunala nämnder
 Kommunala rådet för funktionsnedsättningar ska vara remissinstans för
kommunens nämnder och utskott i frågor som rör personer med
funktionsnedsättning.
Ansvarig: Alla verksamhetschefer
Kommunledningskontoret
 All information som Mullsjökommuns olika verksamheter tar fram ska finnas
lättillgänglig, lättläst, och lättförståelig.
 Alla sidor på hemsidan ska vara enkla att förstå och hantera.
 Tillgängligheten i kommunhuset ska tillgodoses för både personal och besökare.
Ansvarig: Kommunchef
Barn och utbildningsverksamhet
 Alla enkelt avhjälpta hinder i skolor och förskolor ska vara åtgärdade.
 Skolgårdar och andra gemensamma utrymmen ska utformas så att alla kan vistas
där oavsett funktionsnedsättning.
 Barn med funktionsnedsättning och med särskilda behov ska ha tillgång till de
hjälpmedel de behöver för att kunna följa med i undervisningen och utvecklas i
lärandet.
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Barn som har behov av en stimuli fattig miljö eller annan anpassad miljö för att
kunna tillgodogöra sig undervisning, ska kunna erbjudas detta.

Ansvarig: Barn och utbildningschef
Socialtjänst och hälso- och sjukvård
 Alla lokaler i socialtjänstens område ska vara anpassade så att alla personer enkelt
kan ta sig in och vistas i lokalen.
 Vid besök hos socialtjänstens myndighetsdelar ska det finnas lättillgängliga
besöksrum som kan ta emot personer med funktionsnedsättning.
Ansvarig: Socialchef
Byggnadsnämnden
 Vid bygglov- och anmälningspliktiga åtgärder ska alltid tillgänglighetsaspekten
beaktas.
 Vid utformning av nya planområden, ska alltid full delaktighet för alla medborgare
beaktas, oavsett funktionsnedsättning.
Ansvarig: Kommunchef
Kultur, Turism och fritidsverksamheten
 Idrottsplats, simhall och andra kommunala anläggningar för fritid och kultur ska
vara tillgängliga för alla invånare och besökare.
 Kulturverksamhet ska utformas med hög tillgänglighet för funktionsnedsatta.
 Vid bidragsgivning till föreningar ska tillgänglighets och full delaktighet beaktas.
Ansvarig: Kommunutvecklare
Teknisk verksamhet
 Arbetet med enkelt avhjälpta hinder ska genomföras i alla offentliga lokaler.
 Fastighetsenheten ska tillgodose tillgängligheten vid ny-, till-och ombyggnationer i
kommunensfastigheter.
 Teknisk service ska tillgodose tillgängligheten vid alla typer av mark och
anläggningsarbeten på kommunens mark.
Ansvarig: Teknisk chef

