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Handlingsplan om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning

Handlingsplanen gäller 2016-2020
enligt beslut i kommunfullmäktige april 2016

Handlingsplan om rättigheter för personer
med funktionsnedsättningar 2016-2020
Handlingsplanen är baserad på FN:s internationella konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning och dess artiklar, kallad Agenda 50.
Funktionsnedsatta definieras som personer med varaktiga fysiska, psykiska,
intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar. Kommunikation innefattar
språk, textning, punktskrift, taktil kommunikation, storstil, tillgängliga multimedier,
kompletterande och alternativa former, medel och format för kommunikation
baserade på textstöd, uppläst text, lättläst språk och mänskligt tal, samt tillgänglig
informations- och kommunikationsteknik.
Artiklarna 1-4 beskriver de grundläggande principerna
Artiklarna 5 - 30 är rättighetsartiklar
Artiklarna 31 - 50 är procedurregler som reglerar hur genomförande, uppföljning och
övervakning av konventionen ska gå till på nationell och internationell nivå.
Konventionens grundläggande principer är följande:
Respekt för allas inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande
frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende, icke-diskriminering,
fullständigt deltagande i samhället, respekt och accepterande av olikheter, lika
möjligheter, tillgänglighet, jämställdhet samt respekt för den fortlöpande utvecklingen
av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för deras rätt att
bevara sin identitet.
Gnosjö kommun ska förbinda sig att i sin verksamhet vidta lämpliga åtgärder för att
uppfylla kraven så långt som det är möjligt. I handlingsplanen anges kommunens och
dess verksamheters ställningstagande utifrån konventionens skrivningar och under
det förklaras vad detta innebär för Gnosjö kommun och dess verksamheter.
Art ikel 1-4.
Konventionens syfte och begreppet om människor med funktionsnedsättning

Övergripande mål
Gnosjö kommun med dess verksamheter skall:
Motverka all form av diskriminering av personer med funktionsnedsättning.
Ta hänsyn och ge information på ett sådant sätt att alla ska kunna förstå och
ta del av den.
Verka för att dess verksamheter genomsyras av respekt för allas inneboende
värde, självbestämmande och frihet att göra egna val, icke - diskriminering,
samt kunna deltaga i samhället på lika villkor utan diskriminering av
tillgänglighet, samt stimulera utveckling av förmågorna hos barn med
funktionsnedsättning.
Detta innebär att de kommunala verksamheterna arbetar för motverka
all diskriminering av funktionsnedsatta, att skyltning och hemsida görs tillgängliga
för personer med olika funktionsnedsättningar.
Det åligger kommunen ett informationsansvar om det behov personer med
funktionsnedsättning har till de anställda i alla verksamheter samt att
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handlingsplaner upprättas i all kommunal verksamhet så att hänsyn tas till behov,
rättigheter och friheter som personer med funktionsnedsättningar har.
Kommunens uppdrag
Anställda, som kommer i direkt och indirekt kontakt med och som arbetar med
frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska ha lämplig
utbildning/kunskap.
Kommunens åtgärder:
Endast anställa personal med adekvat utbildning samt ha fortlöpande
vidareutbildning. Inventera vilka grupper som behöver riktad
utbildning/information. I förekommande fall genomföra den
utbildning/information som behövs.
Ansvarig: Samtliga förvaltningar
Tidsplan: 2014
Artikel 5-7
Konventionens artiklar om jämlikhet och icke-diskriminering av personer med
funktionsnedsättning.
Övergripande mål.
Gnosjö kommun skall i all verksamhet,
- Aktivt arbeta med ett jämställt perspektiv.
- Genomföra de åtgärder som behövs för att alla skall behandlas jämställt.
Kommunens åtgärder.
Detta innebär att jämställdhetsarbetet aktivt skall följas upp och anpassas så att
jämställdhetsperspektivet genomsyrar all kommunal verksamhet.
Artikel 8-9
Konventionens artiklar om medvetandegörande och tillgänglighet.
Övergripande mål.
Gnosjö kommun och dess verksamheter,
- Atar sig att medvetandegöra kommuninvånarna om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
- Ska långsiktigt arbeta för ett samhälle som är tillgängligt för alla och se till att
tillgänglighetsaspekter alltid beaktas i planering och i utförandet av kommunal
verksamhet.
- Funktionshinderaspekter ska beaktas i kommunala styrdokument där detta är
relevant.
- Samhället ska ta med tillgänglighetsfrågor i det reguljära budgetarbetet på alla
nivåer. Ekonomiska åtgärder bör övervägas för att stimulera och stödja
möjligheter för människor med funktionsnedsättning att delta på lika villkor i
samhället.
Detta innebär att information ska ges till alla i kommunens verksamheter om
rättigheter och behov som personer med funktionsnedsättning har.
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Identifiering och undanröjande av hinder skall göras i all kommunal verksamhet
kontinuerligt och i samarbete med de funktionshindrades organisationer.
Fastighetsägare och affärsidkare skall informeras av kommunen, i sin roll som
myndighetsutövare, om behov och rättigheter som personer med
funktionsnedsättning har.
Kommunens uppdrag
Det ska finnas ett samverkansorgan som är rådgivande i frågor som berör personer
med funktionsnedsättningar och vara en länk mellan de funktionshindrades
organisationer och kommunen.
Kommunens åtgärder
- Rådet för funktionshinderfrågor skall vara samverkansorganet.
- Arbetet i Rådet för funktionshinderfrågor skall utvecklas bl a genom att
förvaltningarnas kontaktpersoner i tillgänglighetsfrågor regelmässigt redovisar
aktuella frågor inom sina respektive ansvarsområden.
-

Samtliga förtroendevalda ska vid ett tillfälle under mandatperioden få
utbildning om tillgänglighetsfrågor.
informationsinsatser, som leder till en ökad medvetenhet om situationen för
personer med funktionsnedsättning och som kan bidra till positiva attityder,
förbättra bemötande och minska risken för integritetskränkning ska
kontinuerligt göras bland förtroendevalda, personal som inte annars kommer i
kontakt med personer med funktionsnedsättning, bland barn och ungdomar i
skolan samt allmänheten.

Ansvarig: Samtliga förvaltningar
Tidsplan: Årligen
Kommunens uppdrag
Miljö
- Kommunens lokaler, dit allmänheten har tillträde, skall vara tillgängliga för alla
människor oavsett funktionsnedsättningar.
- Den offentliga miljön på gator, torg, grönområden, gång- och cykelvägar,
rekreations- och motionsanläggningar ska utformas, anpassas och
underhållas så att den kan användas av alla på lika villkor.
Kommunens åtgärder
Inventera enkelt avhjälpta hinder inom kommunens fastighetsbestånd.
Upprätta en handlingsplan för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i kommunens
fastighetsbestånd.
Åtgärda enkelt avhjälpta hinder.
Inventera tillgängligheten i den offentliga miljön.
Upprätta handlingsplan för att öka tillgängligheten i den offentliga miljön.
Åtgärda tillgängligheten i den offentliga miljön.
Informera allmänheten, fastighetsägare, byggherrar och andra aktörer
inom byggnadsverksamheten om tillgänglighetskrav i plan- och
bygglagsstiftningen.
Genomföra en informationskampanj riktad mot butiker, banker etc. om enkelt
avhjälpta hinder.
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Göra en extra satsning (projekt) på tillsyn enligt PBL med särskilt fokus på
reglerna om enkelt avhjälpta hinder. Målgrupp är fastighetsägare, lokalhållare
och näringsidkare som har lokaler dit allmänheten har tillträde samt
fastighetsägare av allmänna platser.
Göra en tillgänglighetsguide
Samhället skall ta med tillgänglighetsfrågor i det reguljära budgetarbetet på
alla nivåer. Ekonomiska åtgärder skall övervägas för att stimulera och stödja
möjligheter för människor med funktionsnedsättning att delta på lika villkor i
samhället.
I budget och årsredovisningar redovisa åtgärder som vidtas med stöd av
handlingsplanen för tillgänglighet.

Ansvarig: Samtliga förvaltningar och Fastighets AB Järnbäraren
Tidsplan: 2014
Information och kommunikation
Kommunens uppgift
- Kommunens information ska underlätta och främja människors möjlighet att
delta i utvecklingen av samhället.
Kommunens åtgärder
- Att alla förvaltningar bör erbjuda hög servicenivå till personer med andra språk
och vid särskilt svåra fall hjälp med tolkning.
Ansvarig: Samtliga förvaltningar
Tidsplan: Kontinuerligt
Artikel 10 -16
Konventionens artiklar om rätten till liv, frihet, personlig säkerhet samt rätten
att inte utsätts för utnyttjande, våld eller övergrepp.

Övergripande mål.
Gnosjö kommun och dess verksamheter skall:
- Särskilt beakta funktionshindrades behov av skydd och säkerhet
- Ha ett förhållningssätt som anpassas till det stöd en person med
funktionsnedsättning behöver i olika kommunala myndighetssituationer.
Kommunens uppdrag
- den kommunala verksamheten skall vara utformad för invånarnas skilda
behov samt all kommunal verksamhet med myndighetsutövning skall ske
utifrån perspektivet att en person med funktionsnedsättning åtnjuter
rättskapacitet på lika villkor som andra i alla hänseenden.
Kommunens åtgärder.
- brottsförebygganderådet skall i förebyggande syfte genom information göra
invånarna medvetna om risker så att personer med funktionsnedsättning inte
blir utsatta för kränkning, förnedring, hedersrelaterat våld eller andra brott.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Tidsplan: Kontinuerlig
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