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HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR 
 
SMEDJEBACKENS KOMMUN 
 

- en kommunal handlingsplan för delaktighet och 
jämlikhet för människor med funktionshinder 
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INLEDNING 
 
Smedjebackens kommun antog 2000 en handikapplan baserad på FN:s 
standardregler. Med föreliggande program vill kommunen fortsätta arbetet 
med att omsätta visionen om ett tillgängligt samhälle i verkligheten. En 
särskild ”Tillhänglighetsplan för Smedjebackens kommun” har tagits fram 
för hur arbetet för att nå dessa mål ska bedrivas. 
 
Många faktorer påverkar levnadsförhållandena för människor med 
funktionsnedsättning. Okunnighet, rädsla och fördomsfullhet har bidragit till 
att människor med funktionsnedsättning isolerats och därmed fördröjt deras 
utvecklingsmöjligheter. Den handikappolitiska planen vill bidra till att skapa 
nya och bättre möjligheter till delaktighet och jämlikhet för människor med 
funktionsnedsättningar. Handikapp är inte någon egenskap hos den enskilde 
utan ett förhållande mellan individen och omgivningen. 
 

SYFTE 
 
Syftet med den handikappolitiska planen är att med utgångspunkt  
i FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor  
med funktionsnedsättning: 
 

• införliva handikappaspekterna på alla områden när den kommunala 
politiken utformas 

 

• undanröja hinder så att det blir möjligt för människor med funktions-
nedsättningar att bli fullt delaktiga i samhällslivet 

 

• sträva efter att människor med funktionsnedsättning får samma 
möjligheter som andra till delaktighet och jämlikhet. 

 
Den handikappolitiska planen ska vara styrande och vägledande för olika 
åtgärder inom kommunens samtliga verksamheter och ska ses som 
komplement till gällande lagstiftning på området. Handikapplanen åtföljs  
av en tillgänglighetsplan som specificerar kraven på tillgänglighet inom 
kommunens lokaler och yttre miljö. 
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MÅL 
 
• Kommunal information bör finnas i lättläst form. 
 
• Alla publika lokaler där allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga  

för människor med funktionsnedsättning. Det gäller kommunens egna 
lokaler och bör även gälla förhyrda lokaler. 
Se tillgänglighetsplan. 
 

• Kunskap om funktionsnedsättning, handikapp och FN:s standardregler 
skall ingå som en naturlig del i all kommunal skolundervisning. 

 
• Arbetslösheten bland funktionshindrade i Smedjebackens kommun 

bör inte vara högre än bland övriga kommuninnevånare. Kommunen 
skall vara ett föredöme när det gäller möjligheterna för människor 
med funktionshinder att få eller kunna behålla ett arbete. 
 

• Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i offentliga 
arrangemang. Vid all annonsering bör kommunen ange 
arrangemangets tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 
gärna med standardiserade symboler. 

 

GENOMFÖRANDE 
 
Den handikappolitiska planen gäller tills vidare. Ansvaret för att genomföra 
planen ligger hos kommunstyrelse, nämnder och styrelserna i de kommunala 
bolagen. Kommunstyrelsen är samordningsansvarig. Förvaltningscheferna 
ansvarar för att handikapplanens synsätt beaktas och efterföljs i 
verksamheten. 
 
Det kommunala handikapprådet är en referens- och samrådsgrupp mellan 
kommunen och handikappföreningarna. Handikapprådet bör ges möjlighet 
att avge synpunkter och yttranden tidigt i beredningen av ärenden som rör 
handikappade. Handikapprådet har en viktig roll i att bevaka och hjälpa till i 
kommunens arbete med att förverkliga handikapplanens syfte och mål.  
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Utöver det som står i ”reglemente för Smedjebackens kommunala 
handikappråd” så ges i denna plan vissa specifika uppgifter till det 
kommunala handikapprådet. Granskningsgruppen kan bistå kommunen  
och privata aktörer med tillgänglighetsgenomgång. Granskningsgruppen  
kan nås via förvaltningssekreteraren på socialförvaltningen. 

KOMMUNALT ÅTGÄRDSPROGRAM 
 
I Smedjebackens kommun ska det finnas ett kommungemensamt 
åtgärdsprogram för att åtgärda brister för funktionshindrade inom 
kommunens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att det finns en bra kartläggning och åtgärdsprogram utifrån 
kommunens tillgänglighetsplan. 
 

1. Varje styrelse/nämnd ska kartlägga de hinder och brister för 
funktionshindrade som finns inom sitt verksamhetsområde.  
De åtgärder som behöver göras kostnadsberäknas och rangordnas  
efter hur akut behovet är. Kartläggningen kan t ex genomföras  
samtidigt med brand- och säkerhetsgenomgångar. 
 

2. Respektive nämnd ska utifrån målen i denna plan och den gjorda 
kartläggningen arbeta för förverkligande av de nödvändiga åtgärderna. 
Detta arbete ska ske inom ramen för den reguljära budgetprocessen.  
 

3. Kartläggningen och de planerade åtgärderna ska tillsändas 
kommunstyrelsen och kommunala handikapprådet i samband med att 
nämnden/styrelsen antar budgeten. Kommunstyrelsen ska 
sammanställa åtgärderna i den samlade budgeten för kommunen.  
 

4. Samtidigt som bokslutet presenteras så ska respektive nämnd för 
kommunstyrelsen och kommunala handikapprådet redovisa de 
åtgärder man vidtagit för att förbättra tillgängligheten och det 
fortlöpande arbetet med handikappolitiska planen. Kommunstyrelsen 
ska varje år i kommunens årsredovisning sammanställa en uppföljning 
av det kommungemensamma åtgärdsprogrammet. 

 
5. Det kommunala handikapprådet skall inför behandlingen av 

årsredovisningen i fullmäktige, göra en revision av genomförda 
åtgärder utifrån ambitionerna i denna plan och det 
kommungemensamma åtgärdsprogrammet. 
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ANMÄLAN FRÅN ALLMÄNHETEN OM BRISTER I 
TILLGÄNGLIGHET   
 
Allmänheten ges en enkel möjlighet att göra anmälan om brister i 
tillgängligheten till offentliga lokaler genom en folder. 
 
Foldern kommer att finnas på kommunkontoret, miljö- och byggkontoret, 
biblioteken och på kommunens hemsida. Anmälan om brister i 
tillgängligheten som kommer in till socialförvaltningen via socialnämndens 
officiella e-post eller per brev diarieförs av förvaltningssekreteraren som 
därefter skickar en kopia på bristerna till berörd fastighetsägare. 
Förvaltningssekreteraren skickar bekräftelse om att ärendet har registrerats 
till den som lämnat anmälan. Anmälningarna kommer sedan att anmälas på 
nästkommande handikappråd. Handikapprådet kan aktualisera ärenden hos 
berörd nämnd/styrelse. 
 

UTBILDNING I HANDIKAPPFRÅGOR 
 
För att förverkliga planens innehåll så krävs att alla ansvariga har kapacitet 
att se de problem som finns för handikappade. Kommunala handikapprådet 
ska tillsammans med kommunstyrelsen öka kunskapen om funktionsned-
sättning och handikapp bland kommunens förtroendevalda, anställda, 
föreningsliv och näringsliv.  


