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Inledning
Det är en gemensam angelägenhet att samhället utformas så att kvinnor,
män, flickor och pojkar i alla åldrar får jämlika förutsättningar att medverka i
utvecklingen och vara delaktiga i samhällsgemenskapen. Till grund står FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, det vill
säga att individen ska kunna leva som alla andra utifrån den åldersgrupp man
befinner sig i. Vi behöver öka medvetenheten om att ha en
funktionsnedsättning inte nödvändigtvis behöver innebära ett hinder för den
det berör. Först då kan den politiska viljan få betydelse och göra skillnad för
enskilda personer i Säffle, i vardagen såväl som i samhället som helhet.
Några säkra uppgifter om hur många människor i Sverige som har något
funktionshinder finns inte. En anledning till det är att termen funktionshinder
definieras olika. Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Statistiska
Centralbyrån (SCB) uppger ca en miljon människor mellan 16 och 64 år att
de har någon form av funktionshinder eller funktionsnedsättning.
Säffle kommun vill integrera funktionshinderperspektivet i både planering
och genomförande i alla kommunala verksamheter för att ge människor med
funktionsnedsättning förutsättningar för lika deltagande, men också för att en
ökad grundkvalitet i samhällsfunktionerna är något som alla kan ha nytta av.
Funktionsnedsättning/funktionshinder – en viktig skillnad
Orden funktionsnedsättning och funktionshinder används ofta synonymt. Vi
använder termen funktionsnedsättning om det som handlar om individen och
talar om funktionshinder när den omgivande miljön hindrar en person att
vara delaktig.
En person kan ha en funktionsnedsättning på grund av en skada eller
sjukdom.
Ett funktionshinder uppstår först i mötet mellan personen med
funktionsnedsättning och omgivning. Definitionen säger ingenting om
enskilda människors livssituation, men den är viktig därför att den slår fast
att det är omgivningen som avgör om en person med funktionsnedsättning är
funktionshindrad eller inte.
Syfte
Säffle kommuns policy för full delaktighet är ett styrdokument för alla Säffle
kommuns nämnder och bolagsstyrelser. Den ska syfta till att
funktionshinderpolitiska åtgärder ska integreras i den kommunala
planeringen så att tanken om allas självklara rättighet att kunna delta i
samhället genomsyrar alla kommunala verksamheter. För att tillförsäkra
människor med
funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet skall
funktionshinderaspekterna finnas med i all planering, utformning och
utförande av åtgärder, så att kommunen inte genom felaktiga beslut skapar
funktionshinder.
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Värdegrund och vision
Säffle kommun har individens bästa i fokus och vill skapa förutsättningar för
ökad delaktighet. Med rätt inställning och kunskap kan Säffle kommun bidra
till att allas resurser frigörs och tas tillvara så att en öppen och lärande
kommunikation uppstår. På så sätt stimuleras dialog och samspel kring
funktionshinderspolitiska mål.
Säffle kommun strävar efter att alla kommuninvånare ska känna delaktighet
och jämlikhet på lika villkor i vår kommun. Säffle kommuns långsiktiga mål
är att så långt det är möjligt undanröja hinder för människor med
funktionsnedsättning. Kommunfullmäktige har beslutat om en ny vision med
hållbar utveckling utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
Prioriterade områden
Ökad medvetenhet
Säffle kommuns medarbetare ska öka sin medvetenhet om människor med
funktionsnedsättning, att frågorna som berör området är viktiga.
Medarbetarna ska ha kunskap om vilka rättigheterna är, vilka behov och
möjligheter som finns och vad människor med funktionsnedsättning kan
bidra med. Kommunen ska stödja medarbetarnas initiativ att öka
medvetenheten om rättigheter och möjligheter hos människor med
funktionsnedsättning. Funktionshindersperspektivet ska genomsyra alla
samhällssektorer.

Tillgänglighet och användbarhet
Säffle kommuns verksamheter ska göras tillgängliga och användbara för
kommunens alla invånare. Det gäller såväl fysisk miljö, information,
kommunikation och transporter. Tillgänglighet och användbarhet ska beaktas
vid planering av nya områden, miljöer, byggnader och bostadshus. Generella
lösningar som fungerar för alla ska vara första alternativ.
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Delaktighet och inflytande
Säffle kommuns medarbetare ska verka för att samhällets alla invånare kan
delta på lika villkor, fullt ut. Alla invånare ska vara delaktiga i livets alla
skeden. En funktionsnedsättning ska inte innebära hinder för delaktighet och
inflytande.

Bemötande
Säffle kommuns medarbetare ska bemöta alla invånare på ett korrekt och
lika sätt, med beaktande av att personer med funktionsnedsättning är i
beroendeställning. Medarbetarna ska ha respekt för den fysiska och psykiska
integriteten och värna om dessa personers trygghet. Diskriminering får ej
förekomma.
Ansvar och organisation
Följande gemensamma utgångspunkter ska styra genomförandet av
kommunens verksamheter:
1. Det förväntas att policyn regelbundet kommuniceras så att alla i
kommunens verksamheter blir medvetna, lämpligt är att policyn tas
upp på arbetsplatsträffar i enlighet med vårt samverkansavtal.
2. Policyn integreras i de olika förvaltningarnas principer för styrning
av sin verksamhet via respektive förvaltnings måldokument. På så vis
markeras att funktionshinderfrågor är en del av Säffle kommuns
ordinarie verksamhet. Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för
att mål formuleras inom det egna ansvarsområdet. Utvärdering ska
delges genom delårs- och årsredovisning under en egen rubrik
”Funktionshinderpolitiska mål”.

Stödfunktioner
Kommunala handikapprådet ska vara kontinuerligt delaktiga i
genomförandeprocessen genom följande:
Kommunala handikapprådet, KHR skall vara ett remiss- och referensorgan
för samråd före beslut i frågor som rör människor med funktionsnedsättning
och i övrigt organ för ömsesidig information mellan kommunen och
företrädare för handikapporganisationerna i kommunen.
I handikapprådet finns också utskott som i brådskande fall kan avge
yttranden i rådets ställe.
Handikapprådets ritningsgranskningsgrupp granskar och avger yttranden
när
det gäller tillgänglighetsaspekter då den fysiska miljön påverkas vid ny-, omeller tillbyggnad i lokaler som kommunen är ansvarig för, eller i den yttre
fysiska planeringen.
Samverkansråd äger rum minst 4 ggr/år och är forum där företrädare för
handikapporganisationer och vissa tjänstemän i kommunens förvaltningar
möts för kunskapsutbyte och samverkan.
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Kommunens handikappkonsulent bevakar och driver frågor som rör personer
med funktionsnedsättning i kommunen. En viktig del i arbetet är också att
sträva efter en ökad medvetenhet om funktionshinder, påverka attityder och
motverka fördomar.
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