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Jag finns här för Borlängebon
Det innebär att jag har fokus på mitt uppdrag.
Jag är professionell och trevlig i mitt bemötande.

Jag gillar utmaningar
Det innebär att jag vågar tänka nytt och bidra till förändring.
Jag vill utvecklas och växa. Jag är stolt över mitt arbete.

Jag möter varje människa med öppenhet
Det innebär att jag visar respekt för alla jag möter.
Jag har tilltro till människor och ser allas lika värde.
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Förord
Här presenteras en reviderad upplaga av det tidigare handikappolitiska programmet.
I det här nya programmet lyfts Borlänge kommuns politiska mål för funktionshinderpolitiken fram. Kommunens gemensamma värdegrund markerar förhållningssättet
och grundsynen redan i inledningen.
Delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen bygger på att alla människor har
samma rättigheter och skyldigheter. För att utveckla ett samhälle och ett Borlänge för
alla, måste människors olika erfarenheter och kunskaper tas tillvara.
I arbetet med att revidera det gamla programmet från 2003 har en referensgrupp
från KHR, Kommunala handikapprådet, arbetat aktivt. Vi riktar ett stort tack till dem
för engagemanget i framtagandet av det nya programmet.
Det funktionshinder politiska program som nu föreläggs kommunfullmäktige har
en förankring hos borlängebor som själva har funktionsnedsättning eller lever nära
personer med en funktionsnedsättning.
Avsikten är nu att programmet ska vara ett levande dokument, som alla sektorer
och politikområden har ett gemensamt ansvar att förverkliga.

Borlänge, maj 2014

Jan Bohman

Barbro Hietala Nordlund

Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande i kommunala handikapprådet,
ledamot kommunstyrelsen
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Inledning

Avgränsningar

Målet för svensk politik för funktionshinder är att för
människor med funktionsnedsättning:

Det funktionshinderpolitiska programmet anger Borlänge Kommuns mål, ambitioner och viljeinriktning
inom området för funktionshinder.
Programmet ska vara ett komplement till gällande
lagstiftning som till exempel skollagen, socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen, plan- och bygglagen
med flera.
Programmet ersätter inte kommunens olika mål- och
policyprogram. När beslut fattats om att anta detta politiska program för funktionshinder, ersätter det beslutat
handikappolitiskt program från 2003.

•

uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet
i samhällslivet

• ge förutsättningar för ökad självständighet och
självbestämmande
•

ge förutsättningar att skapa ett värdigt liv i
gemenskap med andra

•

främja internationellt arbete på handikappområdet.

Personer med funktionsnedsättning ska räknas med i
samhället som en självklar del i befolkningen och ha tillgång till de medel och verktyg som gör ett deltagande
på lika villkor möjligt.
Insatserna inriktas på att personer med funktionsnedsättning och att familjer med barn och ungdomar,
som har funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så
normalt liv som möjligt.
Den humanistiska människosynen om alla människors lika värde utgör grunden.
Samhället ska utformas med insikten om att:
• varje människa med sin kunskap och erfarenhet
är en tillgång för samhället
• alla människor är lika mycket värda och ska
behandlas med samma respekt
•

skillnader och mångfald berikar.

Programmets syfte
Det funktionshinder politiska programmet syftar till
att göra Borlänge mer lättillgänglig för personer med
funktionsnedsättning, såväl kommunens invånare som
besökare. Alla insatser och anpassningar som underlättar för personer med funktionsnedsättning innebär
dessutom även förbättringar för övriga kommuninvånare.
Borlänges funktionshinder politiska program gäller
alla medborgare oavsett ursprung, religion, kön, ålder,
funktionsförmåga eller andra skillnader.
Politik om funktionshinder är en fråga om mänskliga
rättigheter och alla människors lika värde.

Genomförande
Kommunen ska aktivt delta i genomförandet
genom att:
• utveckla dialogen mellan beslutsfattare och
organisationer inom funktionshinder
•

stödja kompetensutveckling i frågor om funktionshinder av förtroendevalda och personal på alla
nivåer

Ansvar
Nämnderna ansvarar för att det funktionshinder politiska programmet genomförs. Detta sker inom ramen
för kommunens prioriterade inriktningsmål.
Utifrån dessa mål redovisar de olika nämnderna hur
långt man inom givna ekonomiska ramar når förverkligandet av funktionshinderanpassningen.

Uppföljning av programmet
Borlänge kommuns inriktningsmål är satta för att kunna
uppnås på lång sikt.
En sammanfattning av nämndernas åtgärder ska
presenteras årligen i samband med bokslut och vid
tertialuppföljning, om så önskas, för Kommunala Handikapprådet, som har särskilt ansvar för uppföljningen av
programmet, samt till Kommunala Pensionärsrådet.
Sammanfattningen ska även presenteras på kommunens hemsida.

Definition av begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder
En del funktionsnedsättningar är synliga, andra är
dolda. Funktionshinder är inte någon egenskap hos
den enskilda individen, utan uppstår när miljön är
felaktigt utformad. En funktionsnedsättning kan alltså
innebära ett funktionshinder i vissa miljöer men inte i
andra. Livsvillkoren går dock att förändra genom att
anpassa och göra samhället tillgängligt. Färre individer
skulle därmed bli funktionshindrade.
Funktionshinder politiskt program
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Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk,
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller
annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan
vara av bestående eller av övergående natur.
Socialstyrelsens definition av funktionshinder
Ett funktionshinder är en 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.
Observera att termen handikapp har helt utgått från
Socialstyrelsens termbank och det avråds från att använda termen som synonym för funktionshinder.

Inriktningsmål för Borlänge kommun

Politiska mål gällande funktionshinder
för Borlänge kommun
Personer med funktionsnedsättning ska kunna
delta i samhällslivet och vara fullt delaktiga och
jämlika
Det innebär att:
•

•

Borlänge är en attraktiv ort för boende, företagande

Borlänge kommun ger förutsättningar för organisationer att informera och på så sätt bidrar till att öka
kunskapen i den egna organisationen, hos medborgare, i myndigheter, näringsliv etc. om funktionsnedsättningar och funktionshinder.

•

all kommunal information till allmänheten utformas
så att den blir tillgänglig för alla

•

aspekter om funktionshinder finns alltid med vid
planering och utförande av kommunal verksamhet

Kommunfullmäktige har antagit fyra prioriterade mål
för sin verksamhet.
•

byggnader, lokaler, gatu- och trafikmiljö är
tillgängliga för alla med funktionsnedsättningar

och när man bedömer konsekvenserna före beslut
•

och besök

tjänstemän, förtroendevalda och vårdpersonal har
kunskap om de problem personer med funktionsnedsättning ställs inför

• Borlänge är den trygga och hållbara kommunen
som vågar gå före

•

bemötandet präglas av omtanke, respekt, flexibilitet
och jämbördighet

•

Borlänge tar vara på mångfalden och har en
välfungerande integration

•

tekniska framsteg som kan förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning tas

•

Borlänge prioriterar barn och ungdomar. Barn-

tillvara

perspektivet finns med när besluten tas.

Grundsyn

Personer med funktionsnedsättning ska ges
möjlighet att växa upp under goda och trygga

Borlänge kommuns grundsyn är att:

förhållanden och kunna utvecklas utifrån sina

•

egna förutsättningar

människor med funktionsnedsättning har samma
rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare

Det innebär att:
•

människor är olika men alla är lika mycket värda

•

barn med funktionsnedsättning får växa upp hos
sina föräldrar.

•

mänsklig olikhet är en tillgång för kommunen
•

•

vid samhällsplanering ska hänsyn tas till individers

i planeringen enligt framtidens skola beakta elever
med funktionsnedsättning.

olika behov
•

kunskapen om funktionsnedsättning, funktionshin-

resurser ska användas i syfte att ge lika möjligheter till

der och FN:s konvention om rättigheter för personer

deltagande i samhällslivet.

med funktionsnedsättning ingår som en naturlig del
i all undervisning.
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Personer med funktionsnedsättning ska ges
möjlighet till en meningsfull fritid
Det innebär att:
• förutsättningar skapas för att även personer med
funktionsnedsättning ska kunna delta i fritids- och
kulturverksamheter arrangerade av såväl kommunen som av föreningslivet
•

när förening ska beviljas någon form av kommunalt föreningsbidrag, bör hänsyn tagas till huruvida
föreningen bedriver en verksamhet som överensstämmer med FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning

•

vid ny- eller ombyggnation av fritids- och kulturanläggningar ska alltid behovet av anpassning för
funktionshinder prövas.

Personer med funktionsnedsättning ska, utifrån
sina förutsättningar, ges möjlighet till arbete och
sysselsättning
Det innebär att:
• Borlänge kommun ska vara ett föredöme som
arbetsgivare
• Borlänge kommun ska eftersträva en kontinuerlig
ökning av anställningar/sysselsättning för personer
med funktionsnedsättning och därmed skapa ekonomisk och social trygghet.

Den kunskap och de erfarenheter som personer
med funktionsnedsättning besitter i frågor om
funktionshinder ska tillvaratas på alla politiska
områden och alla nivåer inom den kommunala
organisationen
Det innebär att:
• Kommunala Handikapprådet är ett rådgivande
organ underställt Kommunstyrelsen
•

samarbetet mellan handikapporganisationer och
Borlänge kommun inklusive de kommunala bolagen
utvecklas ytterligare

Om FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN 2006. Sverige skrev
under konventionen i december 2008 och den trädde
i kraft i januari 2009. Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
Konventionen innebär inte några nya rättigheter,
utan handlar om att undanröja de hinder som finns i
samhället för att mänskliga rättigheter ska gälla fullt ut
för personer med funktionsnedsättning. Konventionen
tydliggör alltså att mänskliga rättigheter gäller även för
personer med funktionsnedsättning.
Precis som andra konventioner på människorättsområdet bygger konventionen på att alla människor har
ett inneboende värde som inte kan åsidosättas. Alla
människor är fria och jämlika. Detta betonas i konventionens inledande delar som klargör de grundläggande
principerna. Dessa är:
•

Respekt för människors inneboende värde och
självbestämmande.

•

Icke-diskriminering.

•

Fullständigt och faktiskt deltagande i samhälle.

•

Respekt för olikheter och accepterande av att personer med funktionsnedsättning är en del av den
mänskliga mångfalden.

•

Lika möjligheter.

•

Tillgänglighet.

•

Jämställdhet mellan män och kvinnor.

•

Respekt för den fortlöpande utvecklingen av
förmågorna hos barn med funktionsnedsättning.

De grundläggande principerna kan ses som konventionens grundstenar, till vilka man ska ta hänsyn i alla
artiklar i syfte att säkerställa att människor fullt ut ska
kunna ta del av en rättighet.
Du kan läsa mer om FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning eller funktionshinderpolitiken i Sverige på hemsidan för myndigheten
för politisk samordning inom funktionshinder,
Handisam www.handisam.se

Funktionshinder politiskt program
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Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur
Es cus aut qui res rem ipsum duntium apelit laut volo etur, sinum quam ipsunt,
ex esto que nos num cus, quatur mollesc iliame ipsume moste dolupta tesendi
berem. Possimu stiorio ssequid moluptu recae. Icim volores simolup tasitinis mo
ommolectas ut alia doluptas ium aut a que ex eosapit eribusanis estibus ipsam, et
ad qui re volupid maximus eostiat iatus.

Borlänge kommun
Sektorn för verksamhetsstöd
781 81 Borlänge
Tel: 0243-740 00
Fax: 0243-745 50
kommun@borlange.se
www.borlange.se

