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Remiss - Ett samhälle för alla - program för 
funktionshinderpolitiken i Jönköpings 
kommun – Ks/2011:271 
Landstinget i Jönköpings län har av Jönköpings kommun beretts tillfälle att yttra 

sig över ovan rubricerade program. 

 

Landstinget har tagit del av förslaget till program för funktionshinderpolitiken i 

Jönköpings kommun och ser positivt på förslaget men vill påpeka följande:  

Under rubriken Bakgrund och utgångspunkter beskrivs den uppföljning som 

gjorts av tidigare handlingsplan (2000-2010). Bland de förbättringsområden som 

kommunen anser bör beaktas i föreliggande program, nämns medicinsk vård och 

behandling. I det program som föreslås framgår inga nya eller reviderade förslag 

inom området. 
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Fiirslag till program fiir funktionshinderspolitiken i Jiinkiipings
kommutr
Ks/2011t27 |

Berdrda offentliga och ideella organisationer ges h?irmed mdjlighet att senast
2012- 10-19 l:imna synpunkter pa bifogat liirslag "Ett samhalle fttr alla -
program liir funktionshinderspolitiken i Jtinkijpings kommun,,.

Utijver de remissinstanser som redovisas pi bifogad siindlista ges iivriga
intresserade organisationer, my,ndigheter och enskilda kommuninvdnare
mdjlighet att liimna synpunkter pi fiirslaget. Remisshandlingen fims pe
kommunens webbplats, www jonkoping.se.

Bakgrund
Kommunfullmiiktige beslutade i mars 2010 att det gellande handikappolitiska
progammet for Jdnkiipings kommun ska revideras. Det liiimsta skiilet till detta
Ar att programmets angivna atgiirder i huludsak har genomftirts. Dessutom har
nya lagar och regler triitt i kraft under 2000talet. Sammantaget har alltsd det
g?illande programmet frin 61 2000 ftirlorat mycket av aktualitet.

En av kommunst).relsen tillsatt stlrgmpp har lett arbetet med att uppretta
fiireliggande fiirslag. Till sin hjiilp har styrgruppen haff en arbetsgupp
bestAende av tjiinstemiin fr6n olika ftjrvaltningar och representanter fren
handikapprdrelsen.

En viktig del av processen med att ta liam ett nltt program fijr
funktionshinderspolitiken iir en niira dialog med beriirda organisationer. Diirfiir
har det genomftirts tvA dialogmiiten diir det getts tillfiille att diskutera det nya
programmets innehell och urfonnning. E yterligare dialogmrite kommer arr
hellas under remisstiden. niirmare bestZimt den l0 oktoher

Det nya programmet har sin utgengspunlt frAmst i FN:s konvention om
rettigheter {iir personer med funktionsneds?ittning, FN:s konvention om bamets
r:ittigheter samt Kommunprogammet 201 l-2014.

Tidplan
Sympunkter pi ftirslaget till "Ett samhiille ftir alla - program for
funktionshinderspolitiken i Jiinktipings kommun" ska ha inkommit till
kommunstytelsen senast 2012-10-19. Beroende pA om s',npunktema skickas i
elektronisk form eller som pappersdokument geller fiiljande adresser:

m;
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Ett samhälle för alla – program för 
funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun 

Inledning 
Det handikappolitiska programmet för Jönköpings kommun fastställdes av 

kommunfullmäktige i januari 2000. Vid en redovisning 2005 av nämndernas 

arbete framgick det att de flesta av programmets 69 åtgärder hade behandlats 

och uppfyllts. Dessutom har nya lagar och regler trätt i kraft under 2000-talet 

som gjort att programmet förlorat mycket av aktualitet. I samband med kom-

munfullmäktiges behandling 2010-03-25 av Kommunrevisionens rapport om 

kommunens arbete med att öka tillgängligheten för funktionshindrade beslutade 

därför fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens 

handikappolitiska program.  

 

Politiken inom området ska bedrivas ur ett mångfaldsperspektiv med särskild 

hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv och ett barnperspektiv. Kommunens nya 

program för ett samhälle för alla utgör därmed en del av kommunens mång-

faldsarbete som bl.a. utgår från de olika diskrimineringsgrunderna. Programmet 

har tagit fasta på det resonemang som förs i kommunens Jämställdhetsplan 

2012-2014 om JämStöds modell för vad som krävs för långsiktigt hållbara jäm-

ställda verksamheter – tydliga ramar (styrning), stöd och utrymme att reflektera 

och skapa nytt (stöd) samt hjälp att ifrågasätta det invanda (störning)
1
.  

 

Programmet för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun är ett av flera 

styrdokument som kommunen har för sitt arbete att skapa ett samhälle för alla. 

De olika inriktningarna inom mångfaldsarbetet som rör jämställdhet, integration 

och funktionsnedsättning har många gemensamma angelägna beröringspunkter. 

Utifrån ett helhetsperspektiv bör därför de olika inriktningarna synkroniseras i 

syfte att uppnå optimala effekter, såväl på kort sikt som i ett längre tidsperspek-

tiv. De styrdokument som omfattar mångfaldsarbetet bör därmed ha en enhetlig 

struktur, inklusive metod för uppföljning och utvärdering. Följaktligen har kom-

munens program för funktionshinderspolitiken samma struktur som Jämställd-

hetsplanen för Jönköpings kommun 2012-2014. 

 

Det nya programmet har sin utgångspunkt främst i FN:s konvention om rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning, FN:s standardregler för att till-

försäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet samt 

FN:s konvention om barnets rättigheter.  

Metod 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut, 2011-05-04, § 200, har ordförande och 

2:e vice ordförande i socialnämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämn-

den, fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt berörda 

kommunalråd varit styrgrupp för arbetet med det nya programmet. Utifrån 

styrgruppens direktiv har en arbetsgrupp med tjänstemän från motsvarande 

                                                 
1
 SOU 2007:15 Stöd för framtiden 
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förvaltningar och tre representanter från handikapprörelsen utarbetat förslag 

som förankrats i styrgruppen och behandlats på dialogmöten med berörda 

organisationer som är aktiva i kommunen. Arbetet har samordnats av stads-

kontorets utredningsenhet. 

 

Berörda myndigheter och organisationer i Jönköpings kommun har getts 

möjlighet att lämna synpunkter på styrgruppens förslag inför kommunfull-

mäktiges behandling av detsamma. Remissinstanserna redovisas i bilaga. 

Därutöver har förslaget varit utlagt på kommunens webbplats för att göra det 

möjligt även för övriga intresserade att lämna sina synpunkter.  

Bakgrund och utgångspunkter 

Terminologi 

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 bestående eller av övergående natur.
2
  

 

En funktionsnedsättning är alltså kopplad till en person och behöver inte innebära 

ett hinder för delaktighet. 

 

Funktionshinder – En begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen.
3
 D.v.s. om miljö och omgivning är otillgäng-

lig och hindrar personer från att delta i samhället. Exempel på begränsningar är 

svårigheter att klara sig själv i vardagen och bristande delaktighet i arbetslivet, 

sociala relationer, fritids- och kulturaktiviteter, utbildning och i demokratiska 

processer. 

 

Personer med funktionsnedsättning avser alltså en vidare grupp personer än 

personer med funktionshinder. Socialtjänstens målgrupp omfattas av personer 

med funktionshinder. 

 

Funktionshinder är en av diskrimineringsgrunderna enligt den nya samlade 

diskrimineringslagen (gäller fr.o.m. 2009-01-01). 

 

Funktionshinderperspektivet är en strategi för att riva hinder och för att utforma 

samhället så att alla kan delta. All planering och allt genomförande utgår från 

människors olikheter och olika förutsättningar, behov och önskemål.  

 

Genom att identifiera och åtgärda hinder samt integrera funktionshinder-

perspektivet i verksamheten ökar tillgängligheten. Därmed elimineras risken för 

att det uppstår nya hinder.  

 

Tillgänglighet – utifrån ett funktionshinderperspektiv är tillgänglighet av av-

görande betydelse för medborgaren. Lokaler likväl information och en verk-

samhet i sin helhet ska gå att använda oavsett funktionsnedsättning. Detta 

                                                 
2
 Enl. Socialstyrelsens termabank 

3
 Enl. Socialstyrelsens termabank 
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innebär t.ex. ett bemötande utan diskriminering, att information ska finnas på 

tillgängliga format, att lokaler ska vara utrustade med hörselteknisk utrustning, 

att skyltning ska vara synlig och tydlig. 

 

Tillgänglig verksamhet – beskriver allt det som krävs för att möjliggöra del-

aktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. T.ex. kan okun-

skap, negativa attityder och fördomar leda till brister i bemötandet och att nöd-

vändiga förbättringar av tillgängligheten inte genomförs.  

 

Tillgänglighetsarbete ska bedrivas inom alla samhällssektorer eftersom funk-

tionshinderspolitiken är tvärsektoriell. 

 

Socialstyrelsen rekommenderar en förändrad användning av ord och begrepp 

rörande ”handikappområdet”. Begreppet ”handikapp” ersätts i flertalet samman-

hang med ”funktionshinder”. Funktionshinder ersätts med ”funktionsnedsätt-

ning”, t.ex. som beskrivning av enskilda personers egenskaper. Kommunens 

förvaltningar tillämpar i huvudsak den förändrade terminologin och den bör 

vara den allmänt använda. I enlighet med uttrycket i FN:s standardregler, i lag 

om stöd till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) om full delaktighet 

och som en konsekvens av att sträva efter en bra och uppdaterad benämning har 

detta handlingsprogram benämningen ”Ett samhälle för alla - program för 

funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun”. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning  

Utgångspunkten i detta program är FN:s konvention om mänskliga rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. Konventionen undertecknades av den 

svenska regeringen i mars 2007 och trädde i kraft januari 2009. Den tillhör de 

centrala konventionerna om mänskliga rättigheter. Konventionen skapar inte i 

sig några nya rättigheter utan har till syfte att undanröja hinder för personer 

med funktionsnedsättning så att de ska kunna vara fullt delaktiga och jämlika.  

 

Det är en rättighet att kunna delta inom samhällets olika områden. Kommunerna 

är skyldiga att se till att medborgare kan delta oavsett funktionsförmåga. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv är det av avgörande betydelse att personer kan leva 

självständigt i största utsträckning. Ju tillgängligare samhället är, desto mindre 

behov av – ofta kostsamma – individuella stödinsatser. 

FN:s konvention om barnets rättigheter 

FN:s konvention om barnets rättigheter aktualiseras inom samtliga samhälls-

områden och hänsyn till barnets bästa betonas.
4
 Barnens bästa finns bland annat 

inskrivet i den reviderade lagen om stöd och service till vissa personer med 

funktionsnedsättningar (LSS). 

                                                 
4
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 3: 

”Barnets bästa” ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet är 

grundpelaren i konventionen. 
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Diskrimineringslagen 

En ny diskrimineringslag (SFS 2008:567) trädde i kraft den 1 januari 2009. 

Lagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-

nedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Lag om stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning (LSS) 

Den reviderade lagen trädde i kraft den 1 januari 2010 och innebär vissa 

förändringar i ansvar mellan staten och kommunerna samt en betoning på 

barnperspektivet m.m. men förändrar inte de grundläggande målen från 

handikappreformen 1994. 

Handikappolitiskt program för Jönköpings kommun,  
antaget 2000-01-27 

Uppföljning av det handikappolitiska programmet för Jönköpings kommun har 

skett och redovisats till kommunfullmäktige i juni 2012. I redovisningen fram-

går att åtgärderna i det handikappolitiska programmet för Jönköpings kommun, 

antaget i januari 2000, i huvudsak har uppfyllts och att frågor kring olika funk-

tionshinder som rör kommunens verksamhetsområden behandlas kontinuerligt. 

De förbättringsområden och åtgärder som ändå återstår och som beaktats i före-

liggande program rör ökad medvetenhet, medicinsk vård och behandling, till-

gänglighet, utbildning, ekonomisk och social trygghet, kultur, rekreation och 

idrott, policy och planering, lagstiftning, ekonomisk politik, tekniskt och 

ekonomiskt samarbete, samordning samt personalutbildning.  

Kommunprogrammet 2011-2014 

Programmet ”Ett samhälle för alla” konkretiserar gällande kommunprogram 

som särskilt rör alla människors rätt till integritet, självbestämmande och del-

aktighet. Kommunprogrammet uttrycker detta t.ex. i följande lydelse: 

”Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha samma 

möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå 

till. Alla ska känna sig trygga mot alla former av diskriminering”. 

 

I kommunprogrammet framhålls tillgänglighetsaspekten i både den yttre och 

inre miljön, i såväl nybyggnation som befintliga lokaler och miljöer. Begreppet 

tillgänglighet används i vid betydelse med brett fokus på funktionsned-

sättningar.  
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Övergripande syfte  
Med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-

tionsnedsättning är kommunens mål att: 

 Ge alla människor med funktionsnedsättning samma möjligheter som andra 

till full delaktighet och jämlikhet 

 Införliva funktionshinderperspektivet inom alla områden, så att åtgärder/-

aktiviteter integreras och vägs in från början vid all kommunal planering 

 Öka medvetenheten och kunskapen hos alla – förtroendevalda, kommunens 

anställda och kommuninvånarna – om situationen för personer med olika 

funktionsnedsättning. 

 

Detta program syftar till att ge förutsättningar för ökad självständighet och 

bättre livskvalitet för personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten är 

principerna om helhetssyn, integritet, jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet, 

inflytande och demokrati. 

 

Aktiviteter och anpassningar som underlättar för personer med funktions-

nedsättning är gynnsamma för alla kommuninvånare. Genomförandet av FN:s 

konvention i Jönköpings kommun innebär förbättringar för alla kommun-

invånare. 

 

Programmet ”Ett samhälle för alla” uttrycker en viljeinriktning för hur kom-

munens förtroendevalda och medarbetare ska förhålla sig i frågor som rör 

människor med funktionsnedsättning. Syftet är att stimulera intresset för frågor 

som rör funktionsnedsättning och funktionshinder samt bidra till en hög ambi-

tionsnivå. Programmet utgör ett redskap för att uppnå helhetssyn och ett gemen-

samt förhållningssätt, är ett viktigt bidrag till nämndernas och förvaltningarnas 

budgetarbete och verksamhetsplanering samt utgör ett stöd i informations- och 

utbildningssammanhang. 

Intressekonflikter 
(avsnittet behandlas utifrån vad som framgår av remissvaren) 

Ansvar, uppföljning/utvärdering 
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för den årliga uppföljningen 

av programmet samt för den utvärdering som ska göras i slutet av mandatperio-

den. I samband med utvärderingen övervägs en eventuell revidering av 

programmet. 

 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll och ansvarar för att se till att den 

årliga uppföljningen av programmet ingår i nämndernas ordinarie verksamhets-

berättelser.  

 

Alla nämnder har ansvar för att kontinuerligt föra processen framåt till ett 

samhälle för alla. Detta förutsätter ett gemensamt forum för dialog med 
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handikapporganisationerna i kommunen. Processen ska ske med stöd av 

kunskap, förståelse och vilja: 

Kunskap: Det måste finnas tillräcklig kunskap inom organisationen. Genom 

kunskap ska kommunens anställda och förtroendevalda kunna avslöja och 

motverka fördomar, förnedrande behandling och diskriminering. 

Förståelse: Med en ökad förståelse och ett ändrat synsätt som innebär att hinder 

ska övervinnas eller elimineras används inte ordet ”handikapp”. Detta gör det 

lättare att förstå att man kan skapa funktionshinder, såväl i den fysiska miljön 

som i relationen mellan människor, om man inte värnar om att alla ska kunna ta 

del av det som samhället erbjuder. 

Vilja: Det ska finnas en fullständig överensstämmelse mellan att veta och att 

vilja. Detta ska ta sig i uttryck på ett sådant sätt att den som har en funktions-

nedsättning blir bemött på ett sätt som förväntas i ett samhälle för alla. 

 

Programmet ”Ett samhälle för alla” är kopplat till kommunens budgetprocess. 

Detta innebär att de angivna aktiviteterna inarbetas i verksamhets- och inves-

teringsplan och budget. Varje nämnd ansvarar för genomförandet enligt den 

bestämda ansvarsfördelningen.  

 

I samband med nämndernas verksamhetsberättelser lämnas en rapport från varje 

nämnd om de aktiviteter som genomförts, vad som ej genomförts och skälet till 

detta, uppnådda effekter samt vad som återstår att genomföra i enlighet med 

programmet.  

 

Förvaltningarnas organisation för genomförande och uppföljning anpassas till 

den politiska behandlingen av programmet. En samordnare/strateg ansvarar för 

processen, att förvaltningarna har koncensus och arbetar med samma inriktning 

i enlighet med programmet samt för den årliga sammanställningen av 

nämndernas rapportering och att den lämnas till kommunstyrelsen. Till sitt 

förfogande har samordnaren/strategen ett nätverk som består av en representant 

från varje förvaltning. Var och en i nätverket svarar för de mål och aktiviteter 

som respektive förvaltning arbetar med.  

 

Samordnaren/strategen har också ansvaret för de kontinuerliga kontakterna med 

handikapporganisationerna i kommunen och att deras möjligheter till inflytande 

utvecklas. 

Områden 
Programmet omfattar följande områden som är centrala för kommuninvånarens 

möjlighet till delaktighet och därmed centrala ur ett tillgänglighetsperspektiv: 

 

1. Demokrati – inflytande och delaktighet 

2. Attityder och bemötande 

3. Kunskap och forskning 

4. Utbildning och skola 

5. Arbete och sysselsättning 

6. Kultur, fritid och föreningsliv 

7. Livsmiljö och boende. 
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Demokrati – inflytande och delaktighet 
Utgångsläge 

För att kunna ta del av samhället och påverka beslut krävs delaktighet på lika 

villkor. Det är därmed av avgörande betydelse att det finns lättillgänglig sam-

hällsinformation som alla kan tillgodogöra sig och förstå. De som berörs av 

beslut måste också ges möjlighet att kunna lämna synpunkter innan beslutet 

fattas. 

Kommunala handikapprådet (KHR) består av representanter från handikapp-

föreningarna i Jönköpings kommun samt ledamöter från kommunens olika 

nämnder. KHR behandlar frågor som rör personer med funktionsnedsättning 

och deras situation i samhället samt är remissinstans i kommunala frågor som är 

relevanta för berörda organisationer.  

Brukarråd och anhörigträffar genomförs några gånger varje år för att verk-

samhetsföreträdarna ska kunna ge information, efterfråga synpunkter och 

därmed ge möjlighet att påverka brukarnas vardag. 

Brukarråden utformas på lämpligt sätt utifrån brukarnas behov och vilken/vilka 

verksamheter som berörs. Arbetet i brukarråden i Jönköpings kommun har 

kontakt med Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Jönköpings kommun 

(HSO Jönköpings kommun) och utgör samarbetsforum mellan flera 

förvaltningar. 

Det finns personer med funktionsnedsättning som inte är medlemmar i någon 

förening inom handikapprörelsen. Dessa personer kan ha svårare att vara 

delaktig i samhället och utöva inflytande.  

I syfte att ge möjlighet till inflytande och delaktighet genomför Jönköpings 

kommun kontinuerligt dialogkonferenser och öppna forum kring specifika 

frågeställningar för personer med funktionsnedsättning som inte är organiserade 

i föreningar.   

Kommunens mål 

 Alla kommuninvånare ska kunna ta del av samhället och påverka den 

kommunala verksamheten på lika villkor. 
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FÖRVÄNTADE LÅNGSIKTIGA EFFEKTER 

 Kommunen verkar för att lättillgänglig anpassad information ska finnas som alla 
kan tillgodogöra sig och förstå. Information utformas utifrån mottagarens 
förutsättningar att ta emot den. Utgångspunkten är att information inte är given 
förrän den är mottagen.  

 Brukarinflytandet stärks och många av kommuninvånarna med funktionsnedsätt-
ning tar aktiv del i utvecklingen av Jönköpings kommun. 

 När Valmyndigheten utvecklar nya tekniska lösningar för allmänna val ska kom-
munen medverka till att personer med funktionsnedsättning kan ges möjlighet att 
delta i de allmänna valen med hjälp av den nya tekniken.  

FÖRVÄNTADE KORTSIKTIGA EFFEKTER 2013-2014 

 Kommunala handikapprådet (KHR) vidareutvecklas med inriktning på en ökad 
dialog och förstärkt inflytande. 

 Kommunens brukarråd påbörjar arbetet med åtgärdsplaner som utgår från 
behov och varje förvaltnings strategiska arbete med fokus på full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. 

 Inför beslut som tas i en nämnd eller verksamhet ska funktionshinder-
perspektivet beaktas. 

 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till att delta i dialogträffar enligt 
kommunens barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram. 
 

 

AKTIVITETER 2013-2014 

 En samordnare/strateg för frågor som rör funktionsnedsättning utses inom 
Jönköpings kommun. 
Ansvar: Kommunstyrelsen 

 Kontaktpersoner på varje förvaltning inom kommunen utses att ingå i ett nätverk 
för arbetet med att undanröja funktionshinder. 

 Informationen på kommunens webbplats vidareutvecklas och anpassas till olika 
funktionsnedsättningar. 
Ansvar: Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas handlingar görs till-
gängliga för alla kommuninvånare.  
Ansvar: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

 En analys genomförs av resultatet från ”Ung livsstil” ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
Ansvar: Fritidsnämnden 

 Öppen kanal och UNG036, vidareutvecklas. 
Ansvar: Fritidsnämnden 

 Dialogkonferenser och öppna forum för personer med funktionshinder vidare-
utvecklas. 
Ansvar: Socialnämnden 

 Utveckling sker av anpassade medier, t.ex. blindskrift och talböcker. 
Ansvar: Kulturnämnden 
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Attityder och bemötande 

Utgångsläge 

Attityder och bemötande har många dimensioner, men handlar i grunden om att 

bli respekterad för den man är. Delaktighet och jämlika levnadsvillkor är grund-

läggande mänskliga rättigheter och syftar till att alla ska få leva i ett lättillgäng-

ligt samhälle där ingen blir diskriminerad.  

 
Kommunens mål 

 Jönköpings kommuns gemensamma värdegrund ska genomsyra all verk-

samhet. 

 

FÖRVÄNTADE LÅNGSIKTIGA EFFEKTER 

 Alla som söker kontakt med Jönköpings kommuns nämnder och förvaltningar får 
ett korrekt och respektfullt bemötande. 

 Omsorg om personer med olika former av funktionsnedsättning ska präglas av 
respekt, integritet och självbestämmande. 

FÖRVÄNTADE KORTSIKTIGA EFFEKTER 2013-2014 

 Kommunens förtroendevalda och anställda har ökad kunskap och insikt om att 
personer med funktionsnedsättning har samma rättigheter, grundläggande 
behov och potentiella möjligheter som andra. 

 Alla anställda har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att tillämpa en 
professionell hållning i mötet med enskilda individer som har behov av 
kommunens tjänster. 

 

AKTIVITETER 2013-2014 

 Fortbildning för förtroendevalda och anställda inom kommunens samtliga 
nämnder och förvaltningar om normer, bemötande, attityder, tillgänglighetsfrågor 
med inriktningen på olika funktionsnedsättningar samt information om hur man 
påverkar negativa attityder genomförs i samarbete med Handikappföreningarnas 
samarbetsorgan (HSO Jönköpings kommun). 
Ansvar: Kommunstyrelsen  

 En inventering av tillgänglig information genomförs i samarbete med Handikapp-
föreningarnas samarbetsorgan (HSO Jönköpings kommun). Inventeringen redo-
visar även behov av en vidareutveckling av befintlig information och eventuellt 
ytterligare insatser. 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
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Kunskap och forskning 
Utgångsläge 

Kunskap är grunden till förståelse för den funktionsnedsattes situation. Den 

samlade kunskapen och forskningen kring jämlikhetsperspektivet när det gäller 

personer med funktionsnedsättning oavsett ålder är dock begränsad.   

 
Kommunens mål 

 Funktionshinderperspektivet ska främjas och stärkas i forskning och högre 

utbildning. 

 

FÖRVÄNTADE LÅNGSIKTIGA EFFEKTER 

 Kunskap om funktionsnedsättning och dess konsekvenser ingår i kommunens 
interna fortutbildningar. Kommunen stimulerar och underlättar ömsesidig 
utveckling och samverkan mellan kommunal verksamhet, FoU, och den 
forskning som bedrivs på Högskolan i Jönköping. Kunskaper och erfarenheter 
inom relevanta kompetensområden tas tillvara och används i kommunens 
verksamheter. 

 Förutsättningarna för samverkan mellan forskning och praktisk verksamhet 
utvecklas och förbättras kontinuerligt. 

FÖRVÄNTADE KORTSIKTIGA EFFEKTER 2013-2014 

 Kommunen verkar i samverkan med Högskolan i Jönköping för att forskning och 
kunskapsutveckling om olika funktionsnedsättningar och funktionshinder ingår i 
teknisk och pedagogisk utbildning, medieutbildning samt i utbildning för kommu-
nens anställda inom fritid, kultur, skola, vård och omsorg. 

 Kunskaper och erfarenheter inom relevanta kompetensområden tas tillvara för 
utveckling och kompetenshöjning i kommunens verksamheter. 
 

 

AKTIVITETER 2013-2014 

 Erfarenheter från människor med funktionsnedsättning tas tillvara i personal-
utbildning, de kommunala skolornas undervisning samt inom forskning och 
utveckling.  
Ansvar: Kommunstyrelsen och samtliga facknämnder 

 Kommunens gymnasieutbildningar med inriktning på vård och omsorg ger god 
kunskap om funktionsnedsättning och dess konsekvenser i livet. 
Ansvar: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Arenor för kommunen, handikapporganisationerna och handikappforskningen 
skapas i syfte att utveckla och utbyta kunskaper, erfarenheter och idéer som 
bland annat kan utmynna i olika projekt.  
Ansvar: Socialnämnden och äldrenämnden 

 Kommunens anställda inspireras att vidareutbilda sig kring kunskaper om 
funktionsnedsättningar och funktionshinder. 
Ansvar: Kommunstyrelsen och samtliga facknämnder 

 Kommunens anställda ges möjlighet att i samverkan med Högskolan i Jönköping 
delta i utvecklingsarbete kring hur situationen på arbetsplatsen kan förbättras för 
personer med funktionsnedsättning. 
Ansvar: Kommunstyrelsen och samtliga facknämnder 

 Utveckla brukarperspektivet i FoU-arbetet i samverkan med handikapporganisa-
tionerna. 
Ansvar: Socialnämnden och äldrenämnden 
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Utbildning och skola 

Utgångsläge 

Jönköpings kommuns skolor är till för alla och utgångspunkten är ett inklude-

rande arbetssätt. Detta innebär att det endast i undantagsfall ska inträffa att en 

elev behöver flytta till en annan klass/skola eller en undervisningsgrupp utanför 

den egna skolan.  

 

Inom kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor finns det special-

pedagogisk kompetens tillgänglig. Därutöver har utbildningsförvaltningen för 

närvarande specialpedagoger med fördjupningsansvar inom områdena syn, 

döv/hörsel, beteende/koncentration, tal/kommunikation, motorik/rörelsehinder, 

”läs- och skriv”, matematik samt autismspektrat. Denna specialistkompetens är 

riktad till samtliga kommunala grundskolor och grundsärskolan. 

 

Särskolan har ett organiserat samordnarteam som består av särskolesamordnare. 

Vidare ingår del av tjänst avseende kurator och studie- och yrkesvägledare samt 

tillgång till läkare och psykolog. Teamet arbetar med mottagande av elever till 

grundsärskolan och gymnasiesärskola samt ger olika former av stöd till 

verksamheten.  

 

En elev med funktionsnedsättning får, utifrån sitt behov, stöd i sin skolgång. 

Stödet ges i första hand i den egna klassen/gruppen. Stödet kan också ges i en 

särskild undervisningsgrupp om elevens behov kräver det. Rektor beslutar om 

hur det särskilda stödet ska vara utformat.  

 
Kommunens mål 

 Alla barn och unga i behov av särskilt stöd ska få detta oavsett var de bor i 

kommunen eller vilken skola, förskola eller omsorgsform föräldrarna valt.  

 

 Grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska bevaras och utvecklas som 

skolformer. En tydligare integrering i den övriga skolverksamheten ska 

övervägas.  

 

 Skolans arbete ska anpassas efter den enskilde elevens behov och så att den 

enskilde eleven når maximal kunskapsutveckling utifrån sin egen förmåga 

och ambition. 

 

 Skolan ska kunna upptäcka en elevs svårigheter i ett tidigt skede och sätta in 

extra stöd i syfte att ta tillvara barns självkänsla och lust att lära. 

 

 Kommunen ska verka för att alla elever som lämnar gymnasiesärskolan ges 

möjlighet att komma in på arbetsmarknaden eller fortsätta studera.   
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FÖRVÄNTADE LÅNGSIKTIGA EFFEKTER 

 Förbättrade förutsättningar ges för ökad måluppfyllelse och trygghet i skolan. 

FÖRVÄNTADE KORTSIKTIGA EFFEKTER 2013-2014 

  

 

AKTIVITETER 2013-2014 

 Lär-/studiemiljön, läromedel och alternativa verktyg för lärande samt lekmiljön i de 
kommunala skolorna anpassas till elever med olika funktionsnedsättningar. 

 Adekvata utbildningsinsatser genomförs bland skolpersonal om olika 
funktionsnedsättningar och hur verksamheten kan möta elever med olika 
förutsättningar. 
Ansvar: Barn- och utbildningsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
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Arbete och sysselsättning 

Utgångsläge 

Arbete är av väsentlig betydelse för alla människors livskvalitet och delaktighet 

i samhällslivet. Arbete är inte bara en grund för den materiella försörjningen, 

utan svarar även mot grundläggande mänskliga behov av gemenskap, utveck-

ling och meningsfull tillvaro. Personer med funktionsnedsättning måste ha 

samma möjligheter som andra att arbeta. Om man inte kan erhålla ett löne-

arbete, ska daglig verksamhet erbjudas med ett arbetsinriktat innehåll i så stor 

utsträckning som möjligt. 

 

Kommunen har tillsammans med staten ett särskilt ansvar för att personer med 

funktionsnedsättning kommer in på arbetsmarknaden.  
 

Kommunens arbetsmarknadsavdelning (AMA) ansvarar för att olika kommu-

nala arbetsmarknadspolitiska insatser genomförs. I detta sammanhang kan 

nämnas följande insatser, riktade till personer med funktionsnedsättning: 
 

AMA har ett brett utbud av arbets- och yrkesinriktade träningsplatser där det 

finns möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering som förberedelse till 

reguljärt arbete. 
 

Jobbtorg Resurs riktar sig direkt till personer med funktionsnedsättning och som 

har stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Verksamhetens mål är 

att utreda arbetsförmåga och vägleda personer mot arbete eller utbildning. 
 

Det finns ett upparbetat samarbete mellan kommunens förvaltningar i syfte att 

erbjuda personer med funktionsnedsättning så kallad ”anpassad anställning”. 

För närvarande finns totalt ca 100 anpassade anställningar. 
 

I nära samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuds insatser till personer som 

Försäkringskassan tidigare haft rehabiliteringsansvar för. 
 

Projekt i samverkansformer inom kommunen och tillsammans med andra 

myndigheter pågår för att finna individuella lösningar för personer med 

funktionsnedsättning. 

 
Kommunens mål 

 Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i första hand riktas till grupper som 

står längst ifrån arbetsmarknaden, däribland personer med funktionsned-

sättning. Antalet anställningar i kommunala förvaltningar ska öka för dessa 

människor.  
 

 Kommunen ska skapa en samlad strategi för att få fler personer med funk-

tionsnedsättning i meningsfullt arbete eller sysselsättning. Genom att föregå 

med gott exempel ökar möjligheterna att stimulera näringslivet till ett socialt 

engagemang och ansvarstagande i syfte att öka antalet nya arbeten för 

personer med funktionsnedsättning. 
 

 Vägen till arbete eller sysselsättning ska förkortas. 
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FÖRVÄNTADE LÅNGSIKTIGA EFFEKTER 

 Jönköpings kommun medverkar till ett mänskligare samhälle där möjligheterna 
ökar för personer med funktionsnedsättningar att kunna försörja sig genom 
lönearbete och få ökad delaktighet i arbetslivet. 

 I alla rekryteringsprocesser inom kommunen är det självklart att räkna med 
möjliga anpassningar av tjänster/arbetsuppgifter för personer med funktions-
nedsättningar. 

 Samverkande myndigheter har gemensamma strategier för att finna, få och 
behålla ett arbete för personer med funktionsnedsättning. D.v.s. arbetar i linje 
med SKL:s förslag till ”En gemensam ingång”.  

FÖRVÄNTADE KORTSIKTIGA EFFEKTER 2013-2014 

 Samtliga nämnder ansvarar för att sammanlagt minst 150 personer ska erbjudas 
anpassade anställningar på kommunala arbetsplatser. 

 Samtliga nämnder ansvarar för att nya arbetsmöjligheter inom kommunens 
verksamheter har skapats för 25 personer med kraftigt nedsatt arbetsförmåga. 
Personer som inte har försörjningsförmåga ska ändå kunna erbjudas 
meningsfull sysselsättning med lön. 
 

 

AKTIVITETER 2013-2014 

 Behovet av praktikplatser på kommunens arbetsplatser säkerställs för personer 
med funktionsnedsättningar. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med samtliga facknämnder 

 Organisera verksamhet och finna lämpliga arbetsuppgifter för personer med 
kraftigt nedsatt arbetsförmåga. 
Ansvar: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Kommunen, tillsammans med handikapporganisationerna och näringslivet, 
sprider goda exempel på hur man får en ”vinna-vinna”-effekt genom att erbjuda 
praktik och rekrytera personer med funktionsnedsättning. 
Ansvar: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden 

 Inventering och kartläggning sker av lämpliga arbetsuppgifter som är möjliga att 
anpassa för personer med olika funktionsnedsättningar. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Kommunala arbetsplatser som erbjuder personer med funktionsnedsättning 
anställning ska kunna få konsultativt stöd utifrån behov. Konsultativt stöd består 
av anpassning, struktur och matchning.  
Ansvar: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Kommunen erbjuder personer med funktionsnedsättningar arbetsmarknads-
anställningar 1-12 månader som en inledande introduktion och arbetsprövning. 
Ansvar: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Tillsammans med Arbetsförmedlingen fortsätter kommunens förvaltningar att 
erbjuda olika former av anställningsstöd vid anställning under kortare tider eller 
tillsvidare för personer med funktionsnedsättning. 
Ansvar: Samtliga nämnder genom samordning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Inventering och utvärdering sker av framgångsfaktorer i tidigare och pågående 
projekt riktade till personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder. I ett 
följande skede ska resultatet kunna implementeras i ordinarie verksamheter. 
Ansvar: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Fortsättning nästa sida 
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 Fortsatta kontakter sker mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, näringslivets 
representanter, R-Företag 

5
 samt fackliga organisationer för att öka möjligheterna 

till anställning. 
Ansvar: Kommunstyrelsen och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 Fortsatt medverkan sker i projekt som rör målgruppen i samverkan med berörda 

myndigheter, Regionförbundet Jönköpings län och Samordningsförbudet Södra 
Vätterbygden. 
Ansvar: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden 

 De personer som omfattas av LSS, personkrets 3 och som så önskar ska 
erbjudas daglig verksamhet. 
Ansvar: Socialnämnden 

 

                                                 
5
 Företag och organisationer som förbundit sig att hålla högsta kvalitet när det gäller etisk 

trovärdighet och seriositet i sin verksamhet. 
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Kultur, fritid och föreningsliv 
Utgångsläge 

En meningsfull fritid är viktigt för alla människor. Personer med någon form av 

funktionsnedsättning ska ha likvärdiga möjligheter som andra. Inom Fritid 

Jönköping finns det medarbetare som särskilt bevakar detta när det gäller 

lokaler, verksamhet och arrangemang. Det finns en fritidsgård med fokus på 

ungdomar med funktionsnedsättning. 

 
Kommunens mål 

 Kommunens verksamhet inom kultur och fritid ska vara tillgänglig och 

användbar för alla.  
 

Oavsett funktionsnedsättning ska alla kommuninvånare kunna delta i kultur- 

och fritidsaktiviteter på likvärdiga villkor. Deltagandet ska omfatta såväl 

möjligheten att ta del av som att utöva egen kultur- och fritidsverksamhet. 
 

 Kommunen ska stödja och stimulera det lokala föreningslivet så det kan 

vara tillgängligt för alla. 
 

 Lekplatser ska vara tillgängliga, användbara, utvecklande och meningsfulla 

att besöka.  
 

 Kommunens fritidsanläggningar ska hålla en sådan standard så att de är 

tillgängliga för alla. 
 

 Vid planering och genomförande av arrangemang ska arrangörer av kultur- 

och fritidsverksamhet beakta de behov som personer med funktionsnedsätt-

ning har. 
 
 

FÖRVÄNTADE LÅNGSIKTIGA EFFEKTER 

 När kommunen står som arrangör eller medarrangör till ett evenemang ska det 
genomföras på ett tillgängligt och användbart sätt.  

 Lokaler är anpassade för olika typer av funktionsnedsättningar. 

 Tillfredsställande personlig service finns vid alla publika evenemang. 

FÖRVÄNTADE KORTSIKTIGA EFFEKTER 2013-2014 

 Särskilt fokus är riktat på barn och ungdomar inom den öppna barn- och 
ungdomsverksamheten. 

 

AKTIVITETER 2013-2014 

 Pluspolarekortet marknadsförs ytterligare. 
Ansvar: Fritidsnämnden  

 Fortsatt stöd lämnas till föreningar som tillgänglighetsanpassar sina anläggningar. 
Ansvar: Fritidsnämnden 

 Bidrag lämnas till föreningar med verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. 
Ansvar: Fritidsnämnden 

 Aktivitetsdagar genomförs för personer med funktionsnedsättning. 
Ansvar: Fritidsnämnden 

   Fortsättning nästa sida 
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 Aktiviteter med inriktning på personer med olika funktionsnedsättning finns med 
som alternativ i Hälsoveckans utbud. 

 Minst två aktiviteter skall erbjudas unga med funktionsnedsättning under 
terminstid. 
Ansvar: Fritidsnämnden 

 Kommunens Frivilligcentral vidareutvecklar verksamheter som är inriktade på 
rekreation och idrott för äldre personer med funktionsnedsättning. 
Ansvar: Fritidsnämnden 

 Taktila skyltar sätts upp på kommunens nya och befintliga sport- och idrotts-
anläggningar. 
Ansvar: Fritidsnämnden 

 I idrottsanläggningar reserveras lättillgängliga publikplatser för personer med 
funktionsnedsättning. Hörslinga installeras på läktare och på planen. 
Ansvar: Fritidsnämnden 

 Trapphiss installeras i Idrottshuset, invid A-hallen och bowlingen. 
Handikapptoalett byggs i A-hallens källare. 
Ansvar: Fritidsnämnden 

 Ny handikappramp införskaffas till fritidsnämndens scenvagn. 
Ansvar: Fritidsnämnden 

 Tillgängligheten ska öka vid kommunens friluftsbad.  
Ansvar: Fritidsnämnden  

 I projekteringsskedet vid nybyggnad lämnas ritningar till HSO:s tillgänglighets-
konsulenter för granskning och godkännande. Vid färdigställande kallas till-
gänglighetskonsulenterna till genomgång på plats. 
Ansvar: Berörda nämnder 

 Kulturskolan flyttar in i anpassade lokaler på Tändsticksområdet. 
Ansvar: Barn- och utbildningsnämnden 

 Kulturskolans nya lokaler på Tändsticksområdet ger möjlighet till en ökad 
satsning på verksamheten ”Upplevelseverkstad” där barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning kan delta i aktiviteter som anpassas till vars och ens behov. 
Ansvar: Barn- och utbildningsnämnden 
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Livsmiljö och boende 
Utgångsläge 

Kommunen har genom stadsbyggnadsnämnden ett ansvar att vid planläggning 

och bygglovprövning se till att livsmiljö och boende utformas så att samhället 

blir tillgängligt för alla. De grundläggande bestämmelserna finns i Plan- och 

bygglagen (PBL) och detaljerade föreskrifter och råd i Boverkets byggregler 

(BBR). 

   

Sedan 2001 finns en lagstiftning om enkelt avhjälpta hinder med tillhörande 

föreskrifter för publika lokaler (HIN 1) och allmänna platser (ALM 1). Enligt 

lagstiftningen ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas och avsikten var att detta 

skulle vara klart senast 2010. Kommunens byggnader och allmänna platser är i 

det närmaste klara medan det hos privata fastighetsägare återstår en del. 

 

I kommunen finns sedan 2006 ett basutformningsprogram ”Bättre för alla”. 

Programmet innehåller utökade tillgänglighetskrav och tillämpas vid nybygg-

nation av bostäder som föregåtts av kommunala markanvisningar och framförs 

som önskemål i övriga fall. 

 

För att skapa en tillgänglig och samstämmig helhet avseende den offentliga 

miljöns utformning och funktion finns det fastställda Stadsmiljöprogrammet. 

Programmet ger riktlinjer för utformning av uteserveringar, tillfällig skyltning 

och möblering av gaturummet. 

 
Socialtjänstlagen anger att socialtjänsten har ett ansvar för att medverka i 

samhällsplaneringen. Personer med funktionsnedsättning måste ha samma chans 

som andra att bo och leva i kommunen. Det innebär att individinriktade beslut 

om stöd och service fattas för målgrupperna enligt socialtjänstlagen samt 

rättighetslagstiftningen i LSS. 

 

Det finns ett upparbetat samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, tekniska 

kontoret och socialförvaltningen för att planera boenden för äldre, funk-

tionsnedsatta samt för andra personer inom socialtjänstens verksamhets-

områden. Vissa boenden är mer anpassade än andra, exempelvis gruppbostäder. 

 

De s.k. strategigrupperna för personer med funktionshinder har ett övergripande 

ansvar för samverkan mellan Jönköpings kommun och Landstinget i Jönköpings 

län.  

 

Strategigrupp – psykiatri har ett övergripande ansvar för samarbetet mellan 

Landstinget i Jönköpings län, Jönköpings kommun, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen gällande personer med psykiska funktionshinder. 

Strategigruppens uppdrag är bl.a. att utveckla rutiner och metoder utifrån 

verksamheternas förutsättningar, lagar och författningar. Ett gemensamt 

dokument, ”Mål för gemensamma insatser till alla psyksikt funktionshindrade 

bosatta i Jönköpings kommun”, har tagits fram. Måldokumentet beskriver såväl 

de olika parternas ansvarsområden som gemensamma målsättningar och en 

gemensam avsiktsförklaring. Dokumentet revideras vart femte år och innehållet 

speglar det som framkommer vid inventering av målgruppen. De gemensamma 
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målen för 2008-2012 omfattar områdena gemensamt utvecklingsarbete, 

somatisk hälsa, arbete, studier och sysselsättning samt gemensam vårdplanering.  

 

Strategigrupp – äldrevård har ett har ett övergripande ansvar för samarbetet 

mellan Landstinget i Jönköpings län, Jönköpings kommun, Habo kommun och 

Mullsjö kommun gällande de äldre. Syftet med denna samverkan är ”möjliggöra 

största möjliga självständighet och välbefinnande för den äldre människan”. 

 

Tidigare fanns också en strategigrupp för habilitering och rehabilitering med ett 

ansvar för samarbetet mellan Landstinget i Jönköpings län – habiliterings-

centrum, rehabiliteringsmediciniska kliniken och primärvården samt Jönköpings 

kommun gällande personer med fysiska och intellektuella funktionshinder. 

Strategigruppen hade ett gemensamt måldokument som avsåg perioden 2010-

2012. Sedan år 2010 är gruppen vilande då primärvården drog sig ur samarbetet 

p.g.a. det fria vårdvalet. Övriga parter har sedan dess arbetat aktivt för att 

primärvården åter ska delta i det övergripanden samarbetet eftersom den utgör 

en viktig aktör utifrån målgruppens hälso- och sjukvårdsbehov. 

 
Kommunens mål  

 Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv och 

därigenom kunna påverka sin livssituation. 

 

 Oavsett var man bor i Jönköpings kommun ska alla ha rätt till likvärdig 

vård, omsorg, stöd och service.  

 

 De boende ska tillförsäkras en god, säker och trygg miljö. 

 

 Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras 

genom fortsatta tillgänglighetsåtgärder. 

 

 På sikt kommer kostnaderna för bostadsanpassning genom programmet 

”Bättre för alla” att minska. 
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FÖRVÄNTADE LÅNGSIKTIGA EFFEKTER 

 Allmänna platser och kommunala lokaler är tillgängliga och användbara för 
personer med funktionsnedsättning. 

 Ökade kunskaper om lagstiftning inom tillgänglighetsområdet. 

 Ökade kunskaper om tillgänglighetsperspektivet vid projektering och byggande. 

 Tillgängligheten till kollektivtrafikens olika bytes- och målpunkter ska öka för 
personer med funktionsnedsättning.  

 Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning beaktas vid all 
kommunal upphandling av varor/tjänster/lokaler. 

 För personer som har rätt till stöd och service enligt SoL och LSS innebär 
tillgänglighet till kommunens utbud frånvaro av ekonomisk ojämlikhet. 

 Samverkan mellan Jönköpings kommun och Landstinget i Jönköpings län 
vidareutvecklas för att personer med såväl psykiska som fysiska och 
intellektuella funktionshinder ska få sina behov tillgodosedda ur ett helhets-
perspektiv.  

FÖRVÄNTADE KORTSIKTIGA EFFEKTER 2013-2014 

 Tillgänglighet och användbarhet inarbetas i den nya översiktsplanen och får 
tydligare genomslag i detaljplanearbete och bygglovfrågor. 

 Med anledning av konceptet för planerad kommunal hemsjukvård tenderar 
bostadsanpassningsarbetet att inrikta sig på vårdrelaterade speciallösningar och 
därmed påföljande återställningskostnader. Därmed är det sannolikt att 
bostadsanpassningskostnaderna kommer att öka något. 

 Kommunens stöd och service, vilket inkluderar beslut om boende, ska ge 
förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att leva ett aktivt liv samt 
motverka utanförskap.  

 Genom samverkan mellan Jönköpings kommun och Landstinget i Jönköpings 
län (Strategigrupp – psykiatri) har det gemensamma utvecklingsarbetet kring 
arbete, studier och sysselsättning, somatisk hälsa samt gemensam vårdplane-
ring förbättrat levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning. 

 

AKTIVITETER 2013-2014 

 Arbetet med fysisk tillgänglighet i den yttre miljön vad avser stråk och allmänna 
platser fortsätter, t.ex. vid vårdcentraler och hållplatser. Vid översyn av färdvägar 
för busslinjer ska särskild hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning. 
Behovet av servicelinjer utreds i sammanhanget.  
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 

 Basutformningsprogrammet ”Bättre för alla” ska tillämpas vid alla kommunala 
markanvisningar. Alla bostadsbolag ska anmodas att alltid utgå från reglerna i 
”Bättre för alla”.  
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 

 En tillgänglighetsguide ska tas fram och göras tillgänglig på kommunens 
webbplats. Tillgänglighetsguiden ska utgöra en beskrivning över tillgängligheten 
till publika lokaler.  
Ansvar: Samtliga berörda nämnder 

 Kunskapen om och användandet samt efterlevnaden av Stadsmiljöprogrammet 
ska öka genom informationsåtgärder.  
Ansvar: Stadsbyggnadsnämnden 

 Kontinuerliga samråd sker med HSO. 
Ansvar: Samtliga berörda nämnder 
 
 
Fortsättning nästa sida 
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 I lokaler där kommunen har verksamhet ska det vid behov finnas information och 
möjligheten till syn- och teckentolkning, teleslinga och tillgänglighet för 
synskadade och rörelsehindrade. 
Ansvar: Tekniska nämnden 

 Inbjudan och annons om kommunala evenemang ska innehålla upplysningar för 
tillgänglighet och information om närmaste busslinje och hållplats. 
Ansvar: Samtliga nämnder 

 Planering av möten, seminarier och konferenser som arrangeras av kommunen 
ska ske med prioritering utifrån platsens/lokalens tillgänglighet och med hänsyn 
till Handisams checklistor ”Gör tillgängligt”, se www.Handisam.se 
Ansvar: Samtliga nämnder 

 Checklistor för funktionskontroll och användbarhet ska finnas för offentliga lokaler 
(avser hörselslinga, utrymningslarm, porttelefon). 
Ansvar: Tekniska nämnden 

 Enkelt avhjälpta hinder på kommunala lekplatser och kommunala skolgårdar bör 
identifieras och undanröjas. 
Ansvar: Tekniska nämnden 

 Snöröjning ska utföras på ett sådant sätt att gång- och cykelvägar, övergångs-
ställen m.m. är framkomliga för alla. 
Ansvar: Tekniska nämnden 

 Tillgänglighetsfrågorna vid sopsortering ska tillgodoses vid utveckling av nya 
system och produkter. Råd och anvisningar för utformning, soprum och sopkärl 
ska utvecklas. 
Ansvar: Tekniska nämnden 

 Informationsinsatser och utbildningsinsatser om funktionshinder med inriktning  
på tillgänglighet för personer som arbetar inom kommunala bostadsbolag ska 
genomföras. 
Ansvar: Kommunstyrelsen 

 Fortsatt medverkan i samverkansgrupper mellan Jönköpings kommun och 
Landstinget i Jönköpings län samt medverka till en nystart av Strategigrupp – 
habilitering och rehabilitering. 
Ansvar: Socialnämnden 

 

 

http://www.handisam.se/


 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 121-140 
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Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 139 

Dnr 

LJ2012

/1199 

Remiss – Ett samhälle för alla – program för 
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun -  
Ks/2011:271  
Landstinget i Jönköpings län har av Jönköpings kommun 

beretts tillfälle att lämna synpunkter över rubricerade 

remiss.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogat yttrande som svar till 

kommunstyrelsen i Jönköpings kommun.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   
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