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Förord
I december 1993 antog FN:s generalförsamling 22 standardregler om delaktighet
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Dessa standardregler gäller
för alla FN:s medlemsländer men är ej juridiskt bindande. Juridiskt bindande är
däremot FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Denna antogs av FN:s generalförsamling 2006 och
ratificerades av den svenska regeringen år 2008.
Att Sverige ratificerat konventionen innebär att svenska staten ansvarar för att
rättigheterna i konventionen förverkligas. De allmänna principerna för
konventionen redovisas i artikel 3, och är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande
frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende
Icke-diskriminering
Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället
Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning
som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten
Lika möjligheter
Tillgänglighet
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med
funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin
identitet

Syftet med Tillgänglighetsprogrammet
•
•
•

Överallt där politiska beslut fattas ska situationen beaktas för personer med
funktionsnedsättning
Undanröja hinder för full delaktighet
Ge alla samma möjligheter
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1

Varför behövs ett tillgänglighetsprogram

Personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden jämfört med
andra i samma ålder.
Människors levnadsförhållanden påverkas av många olika faktorer. De som har
funktionsnedsättning kan p.g.a. av andras okunskap och rädsla för funktionsnedsättningen få det sämre. Detta kan leda till isolering och bli ett hinder i
utvecklingen.
Handikappolitik angår alla människor i samhället, inte bara personer med
funktionsnedsättning. Alla har ansvar för en god handikappolitik. Stat, kommun,
lands- ting, privata företag, organisationer och enskilda människor måste ta hänsyn
till och beakta handikappaspekterna i sin verksamhet och därmed öka sin
tillgänglig- het.
Ett kommunalt tillgänglighetsprogram, baserat på FN:s standardregler, kan ge en
gemensam syn på funktionshinder och handikappolitik. Det ger oss också mera
kunskap, gemensamma handlingslinjer och målsättningar i Krokoms kommun.
För Sveriges del är det naturligt att ha FN:s standardregler som utgångspunkt i det
pågående arbetet.
Det handlar om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.
Alla i samhället, regeringen, offentliga organ på alla nivåer, företag, organisationer
m.fl. har ett ansvar för att reglerna blir kända och respekterade och att den vision
om ett samhälle för alla som reglerna uttrycker också blir verklighet.

1.1

Mål för handikappolitiken i Krokoms kommun

Personer med funktionsnedsättning ska garanteras full delaktighet och jämlikhet
Om målet för handikappolitiken är full delaktighet och jämlikhet måste vi sätta
stopp för den diskriminering som personer med funktionsnedsättning möter
dagligen. Samhället måste göras tillgängligt för alla. Det räcker inte med att enbart
genomföra reformer och åtgärder på handikappområdet.

1.2

Mål

Ingen människa ska av någon anledning behöva stå utanför samhällsgemenskapen.
Alla ska kunna leva med i samhället, göra en arbetsinsats, bo i familj och leva som
självständiga individer.
Målen handlar om grundläggande demokratiska rättigheter som t.ex. rätten att
kunna åka med bussar och tåg, rätten till information, rätten att kunna ta sig fram
på gator och i andra miljöer, rätten att få undervisning som är anpassad till de egna
förutsättningarna, rätten till ett arbete, fritid m.m.
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1.3

Definition av grundläggande begrepp

1.3.1

Funktionsnedsättning

Den enskildes nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga,
vilken uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara livslånga eller tillfälliga. (Socialstyrelsen)
1.3.2

Funktionshinder

Det hinder som samhället utgör på grund av en persons funktionsnedsättning.
Det är alltså miljön som utgör ett funktionshinder i de fall den blir en begränsning
för personer med funktionsnedsättning. (Socialstyrelsen)
1.3.3

Rehabilitering

Med rehabilitering menas åtgärder för att återställa en funktion, kompensera förlusten eller avsaknaden av en funktion eller kompensera en funktionsbegränsning.
Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska uppnå och behålla bästa
möjliga fysiska, intellektuella, psykiska och sociala funktionsförmåga och att ge
dem möjligheter att förändra sina liv och uppnå ett större oberoende.
1.3.4

Habilitering

Med habilitering menas åtgärder för att främja utveckling av bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande hos den enskilde. Insatsen
ges vid nedsättning eller förlust av någon funktion hos den enskilde efter medfödd
eller tidigt förvärvad skada/sjukdom.
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2

De allmänna principerna utifrån kommunens
ansvar

Det finns flera lagar som direkt berör arbetet med tillgänglighet.
Diskrimineringslagen, plan- och bygglagen (PBL, som bl.a. specificerar kravet på
enkelt avhjälpta hinder), språklagen, skollagen, lagen om särskilt stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) är exempel på lagar
som tydliggör kravet på kommunens ansvar i tillgänglighetsarbetet.
De allmänna principerna är:
•

Delaktighet och jämlikhet

•

Ökad medvetenhet

•

Förebyggande åtgärder

•

Tillgänglighet

•

Vård och omsorg

•

Rehabilitering

•

Stöd och service

•

Utbildning

•

Arbete

•

Ekonomisk och social trygghet

•

Familjeliv och personlig integritet

•

Kultur

•

Rekreation och idrott

2.1

Delaktighet och jämlikhet

FN:s standardregler gällande delaktighet och jämlikhet betyder att alla, även
personer med funktionsnedsättning, får samma service, hjälp och information och
kan vara med på samma saker som de som inte har funktionsnedsättning.
Alla människor är lika mycket värda och alla ska ha samma möjligheter. Personer
med funktionsnedsättning har rätt att få stanna kvar där de bor och få det stöd de
behöver.
Personer med funktionsnedsättning ska också ha samma skyldigheter som andra
och ta samma ansvar som andra. Därför måste det vidtas åtgärder för att personer
med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna ta sitt ansvar som samhällsmedborgare.

2.2

Ökad medvetenhet

En viktig förutsättning för delaktighet på lika villkor är en ökad medvetenhet i
samhället om personer med funktionsnedsättning. Även personer med funktionsnedsättning behöver ökad medvetenhet om vilka rättigheter och möjligheter de har.
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För ökad medvetenhet krävs det ökade kunskaper om personer med
funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de
kan bidra med. Det krävs också ökade kunskaper om handikappolitik.
För ökade kunskaper krävs informations- och utbildningsinsatser, information och
utbildning som är tillgänglig för alla. Personer med funktionsnedsättning, deras
familjer och organisationer har den största och bästa sakkunskapen. De ska
inbjudas att delta i information och utbildning om handikappfrågor. Förskolan och
skolan har en viktig roll som på alla sätt ska spegla principen om full delaktighet
och jämlikhet. Åtgärder som ger ökad medvetenhet om personer med
funktionsnedsättning ska vara en viktig del i utbildningen av alla barn och i
utbildning/fortbildning av lärare och andra yrkesgrupper.
Övergripande kommunal målsättning
Krokoms kommun ska på alla nivåer genom aktiva och målmedvetna informationsoch utbildningsinsatser öka medvetenheten och därmed motivera åtgärder som
undanröjer alla hinder för full delaktighet.
Ansvarig:
När:
Hur:

2.3

Respektive nämnd/styrelse
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Förebyggande åtgärder

Det är en central uppgift för handikappolitiken att så långt som det är möjligt förebygga att funktionsnedsättning uppstår. Det handlar om skade- och sjukdomsförebyggande åtgärder t.ex. primärvård, mödra- och spädbarnsvård, näringslära,
vaccinationer m.m. Det kan också vara ett säkerhetsfrämjande synsätt och
handlingsprogram som förebygger olycksfall och anpassning av arbetsplatser.
Det kan också innebära att man gör samhället tillgängligt så att funktionshinder
inte uppstår, både att åtgärda fel och brister i dagens samhälle och när man bygger
det framtida samhället.

2.4

Tillgänglighet

2.4.1

Samhällsplanering

Tillgängligheten på alla områden i samhället har en avgörande betydelse när det
gäller att uppnå full delaktighet.
Krav på tillgänglighet ska ställas redan på planeringsstadiet. Det är viktigt att man
redan från början samverkar med handikapporganisationerna, handikappråd och
pensionärsråd när man tar fram regler och riktlinjer för tillgänglighet och planerar
offentliga byggnader och anläggningar samt informationsrutiner.
Kraven på yttre tillgänglighet handlar om tillgång till den yttre miljön t.ex. till
bostäder, kollektivtransporter och andra kommunikationsmedel, tillgänglighet till
gator, lekplatser och andra miljöer utomhus m.m.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska vidta åtgärder som gör samhället tillgängligt för personer
med funktionsnedsättning oavsett funktionsnedsättningens art och omfattning.
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Ansvarig:
När:
Hur:
2.4.2

Respektive nämnd/styrelse
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Information och kommunikation

Kraven på inre tillgänglighet handlar också om tillgång till information och möjlighet till kommunikation. Genom olika metoder och teknik ska information och
dokumentation göras tillgänglig för alla, t.ex. punktskrift, cd-skivor, lättläst, storstil
och annan teknik för personer med synskador. På liknande sätt ska också lämplig
teknik användas för att ge personer med hörselskador eller svårigheter med
inlärning tillgång till muntlig information. Man ska också ta hänsyn till de behov
som personer med andra kommunikationshinder har.
För att kunna öka tillgängligheten krävs det kunskap om handikappolitik och vad
som krävs för att samhället ska bli tillgängligt. Kunskapen måste spridas till alla
som arbetar med utformning och uppbyggnad av den yttre miljön och informationsrutiner.
Åtgärder måste vidtas för att göra samhället tillgängligt för alla. Det är viktigt att
åtgärda det som redan finns och inte bara bevaka tillgängligheten i det som nu
planeras.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska vidta åtgärder som gör samhället tillgängligt för personer
med funktionsnedsättning oavsett funktionsnedsättningens art och omfattning.
Ansvarig:
När:
Hur:

2.5

Respektive nämnd/styrelse
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Vård och omsorg

Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till regelbunden behandling och
de mediciner som de behöver för att behålla eller förbättra sin funktionsförmåga.
För att på ett tidigt stadium förebygga, minska eller undanröja orsaker till
funktionsnedsättningar är det viktigt att skador och sjukdomar upptäcks, bedöms
och behandlas. Det är därför viktigt att all personal inom den kommunala vården
och omsorgen har tillfredsställande utbildning. Utbildningen ska vara aktuell och
ges regelbundet.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska se till att all personal inom den kommunala vården och omsorgen har tillräcklig utbildning så att de tidigt kan upptäcka behov av medicinsk
vård och behandling som personer med funktionsnedsättning kan ha och kunna ge
rätt vård och behandling eller kunna hänvisa till rätt service.
Ansvarig:
När:
Hur:

Socialnämnden
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan
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2.6

Rehabilitering

Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas habilitering/rehabilitering så att de
kan uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga.
Landstinget och kommunen ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för
habiliterings- och rehabiliteringsinsatser. Personer med funktionsnedsättning ska
ges möjlighet att delta när habiliterings- och rehabiliteringsinsatser som berör dem
själva utarbetas och organiseras. Insatserna ska grunda sig på de egna behov som
personer med funktionsnedsättning har.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska se till att alla personer med funktionsnedsättning som
behöver habilitering/rehabilitering inom ramen för kommunens hälso- och
sjukvårds- område får tillgång till sådan, oavsett funktionsnedsättningens art och
omfattning.
Ansvarig:
När:
Hur:

2.7

Socialnämnden
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Stöd och service

Många personer med funktionsnedsättning behöver stöd och service för att klara
sin personliga omvårdnad och sitt dagliga liv. Behovet av stöd och service varierar
från individ till individ, därför måste insatserna vara anpassade efter vars och ens
behov.
Rätten till stöd och service regleras av socialtjänstlagen (SoL), t.ex. hemtjänst,
färdtjänst och av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), t.ex.
personlig assistent, kontaktperson m.m. Stöd och service omfattar också tillgång till
olika hjälpmedel. Det är viktigt att brukaren har ett avgörande inflytande över
insatserna.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska se till att alla personer med funktionsnedsättning erbjuds
stöd och service i sådan omfattning att det gör det möjligt för dem att delta i
vardagslivet i hemmet, på arbetet, i skolan och i fritidsaktiviteter oavsett funktionsnedsättningen art och omfattning.
Ansvarig:
När:
Hur:

2.8

Socialnämnden
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Utbildning

Alla med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter till utbildning på förskole-,
grundskole-, gymnasie- och högskolenivå som människor utan
funktionsnedsättning. Utbildningen ska vara en integrerad del av den ordinarie
utbildningen.
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För att utbildningen ska kunna ges inom det ordinarie skolsystemet krävs rutiner
för stöd och hjälp som gör utbildningen tillgänglig och tillgodoser de behov som
personer med funktionsnedsättning har, t.ex. teckenspråkstolkar och annat lämpligt
stöd. Integrerad utbildning och insatser på det lokala planet är ett sätt att göra
undervisning och utbildning för personer med funktionsnedsättning kostnadseffektiv. Det innebär bl.a. att kommunen ska utnyttja och utveckla sina resurser så
att personer med funktionsnedsättning får undervisning nära hemmet.
Specialundervisning kan behövas när det ordinarie skolsystemet inte klarar av att
tillgodose behovet, den ska då vara nära knuten till, ha lika hög standard och ha
lika höga ambitioner som den ordinarie undervisningen.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska se till att personer med funktionsnedsättning får lika möjligheter till utbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå och till
vuxenutbildning oavsett funktionsnedsättningens art och omfattning.
Ansvarig:
När:
Hur:

2.9

Respektive nämnd/styrelse
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Arbete

Se människans möjligheter i stället för begränsning.
En av de mänskliga rättigheterna är rätten till ett arbete. Att ha ett arbete har lika
stor betydelse för personer med funktionsnedsättning som för alla andra. Den som
är utslagen och utestängd från arbetslivet känner sig lätt som mindre värd. Även
om arbete upptar bara en mindre del av en människas livstid formar det en stor del
av livet. Arbete ger inte bara inkomster, det har också ett eget värde i form av
social gemenskap.
Praktiskt taget alla människor har förmåga att bidra till den gemensamma
produktionen av varor och tjänster. Självklart varierar förmågan hos olika personer.
Personer med funktionsnedsättning är en tillgång på arbetsmarknaden som
samhället dåligt tar vara på. Arbetslöshet och förtidspensionering är mycket
vanligare bland personer med funktionsnedsättning än andra.
Arbetsplatser och arbetslivet i övrigt måste anpassas efter människors olika förutsättningar.
Målet är att personer med funktionsnedsättning ska få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det kommer ändå alltid att finnas människor som inte får sina behov
tillgodosedda på den öppna arbetsmarknaden. För dessa är det viktigt att ordna
arbete med särskilt stöd eller meningsfull sysselsättning.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska samarbeta med arbetsförmedling, företag och fackliga
organisationer och med gemensamma insatser se till att personer med funktionsnedsättning erbjuds ett arbete eller meningsfull sysselsättning oavsett funktionsnedsättningens art och omfattning.
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Ansvarig:
När:
Hur:

2.10

Kommunstyrelsen, socialnämnden
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Ekonomisk och social trygghet

Personer med funktionsnedsättning har förutom behov av ekonomisk trygghet
också behov av andra sociala trygghetssystem för att klara sitt dagliga liv. Om inte
trygghetsbehoven tillgodoses skapas oro och otrygghet.
Sociala trygghetssystem, socialförsäkring och alla andra sociala välfärdssystem får
inte utesluta eller diskriminera personer med funktionsnedsättning.
Trygghetssystemen ska fungera hela dygnet, i bostaden, i skolan, på arbetet och
under fritiden. Den som behöver hjälp ska ha ett stort och avgörande inflytande
över hur och när och av vem som hjälpen ges.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska garantera personer med funktionsnedsättning ekonomisk
och social trygghet oavsett funktionsnedsättningens art och omfattning.
Ansvarig:
När:
Hur:

2.11

Socialnämnden
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Familjeliv och personlig integritet

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva familjeliv och rätt till personlig
integritet. De attityder som fortfarande finns mot att personer med funktionsnedsättning gifter sig, har sexuella relationer eller blir föräldrar på naturligt sätt
eller genom adoption måste förbättras.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska genom råd och upplysning och på annat sätt stödja personer
med funktionsnedsättning i deras rätt att leva familjeliv och rätt till personlig
integritet oavsett funktionsnedsättningens art och omfattning.
Ansvarig:
När:
Hur:

2.12

Socialnämnden
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Kultur

Personer med funktionsnedsättning har behov av en meningsfull fritid. De har få
möjligheter att välja fritt bland alla aktiviteter som bjuds. Det är därför nödvändigt
att all verksamhet inom kultursektorn planeras och genomförs så att personer med
funktionsnedsättning kan ta del av det allmänna kulturutbudet på samma villkor
som andra.
Offentliga lokaler för kulturutbud ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
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Personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika möjligheter att utöva sin
religion.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska arbeta för att kommunen, föreningar och organisationer
ordnar kulturaktiviteter som är tillgängliga för alla.
Ansvarig:
När:
Hur:

2.13

Respektive nämnd/styrelse
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Rekreation och idrott

Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra att ta del
av det allmänna utbudet av rekreations- och idrottsaktiviteter. Utbudet av
aktiviteter ska vara så brett och anpassas så att även personer med
funktionsnedsättning kan välja just det som hon eller han är intresserad av.
Alla offentliga anläggningar/inrättningar för rekreation och idrott ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska arbeta för att kommunen, föreningar och organisationer
ordnar idrotts- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla.
Ansvarig:
När:
Hur:

Respektive nämnd/styrelse
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

15

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM

3

Genomförande

3.1

Handikapporganisationerna

Samhället behöver stöd och medverkan från personer med funktionsnedsättning
och deras organisationer för att förbättra deras levnadsvillkor.
Det är viktigt att samspelet mellan handikapporganisationerna och samhällsorganen
ordnas så att det ger bästa effekt. För att stärka inflytandet behövs en stark
handikapprörelse.
Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att ta vara på sina
demokratiska fri- och rättigheter genom att aktivt och direkt delta i den politiska
verksamheten.
Handikapporganisationernas roll kan vara att identifiera behov och prioriteringar,
delta i planering, genomförande och utvärdering av stöd och service m.m. Deras
roll kan också vara att öka medvetenheten och påvisa nödvändiga förändringar hos
bland annat allmänhet och offentlig förvaltning.
De lokala handikapporganisationernas roll ska stärkas så att de kan påverka frågor
på kommunal nivå. Handikappsamverkan i Krokom har här en viktig roll där
föreningarna kan driva frågor tillsammans.
Det kommunala handikapprådet och andra former av fortlöpande kontakter mellan
kommunen och handikapporganisationerna ökar möjligheterna till ett gemensamt
arbete för att handikappsynpunkter beaktas i alla kommunala verksamheter och i
samhället i övrigt.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska ha fortlöpande kontakt med handikapporganisationerna för
att stärka deras roll i utformningen av handikappolitiken.
Ansvarig:
När:
Hur:

3.2

Respektive nämnd/styrelse, handikapprådet
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Krokoms kommuns verksamheter

Varje verksamhet ska bära kostnaderna för att göra dess verksamhet tillgänglig för
alla. Handikappfrågorna ska tas med på alla nivåer i det reguljära planerings- och
budgetarbetet.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska med ledning av det handikappolitiska programmet verka för
att all, offentlig, privat och ideell verksamhet, tar sitt ansvar för att tillförsäkra
personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet, oavsett
funktions- nedsättningens art och omfattning.
Ansvarig:
När:
Hur:

Respektive nämnd/styrelse
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan
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3.3

Policy och planering

Handikappaspekterna ska beaktas i all policy och planering.
Handikapporganisationerna ska engageras i beslutsprocesser som rör planer och
program för personer med funktionsnedsättning.
Handikapporganisationerna kan vara med och påverka övergripande ekonomiska
och sociala frågor.
De funktionsnedsattas behov ska inte särbehandlas utan ingå i de allmänna
utvecklingsplanerna.

3.4

Utbildning av personal och andra

Kunskap är en viktig förutsättning för att skapa ett jämlikt samhälle. Det är
nödvändigt att alla som arbetar och verkar inom handikappområdet har en
gemensam plattform att stå på och ett gemensamt synsätt. Det är viktigt att alla vet
vad målet för handikappolitiken är och har klart för sig vilka vägledande principer
som gäller. Allt detta kan bara uppnås genom utbildning och information.
Övergripande kommunal målsättning:
Krokoms kommun ska se till att all personal, alla politiker och andra som deltar i
samhällsarbetet på alla nivåer får lämplig utbildning och information.
Ansvarig:
När:
Hur:

3.5

Respektive nämnd/styrelse
Se tidplan för genomförande
Åtgärdsplan

Allmänt övergripande åtgärdsplan

Förutom de redovisade målsättningarna för policy och planering, fortlöpande kontakt med handikapporganisationerna och utbildning av personal och andra krävs
planmässiga och målmedvetna åtgärdsplaner för varje enskilt kapitel i Tillgänglighetsprogrammet.
De enskilda åtgärdsplanerna ska utformas genom samarbete mellan berörda
förvaltningar och med handikapprådet som referensgrupp.
I arbetet med åtgärdsplan ska berörd personal utbildas i Tillgänglighetsprogrammet.

3.6

Åtgärdsplaner

Utifrån de övergripande kommunala målsättningarna i Tillgänglighetsprogrammet
beslutar kommunstyrelsen och respektive nämnd om årets åtgärdsplan i samband
med årsbokslutet.
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4

Uppföljning

Resultatet av uppföljningen av åtgärdsplanerna från kommunstyrelsen och
respektive nämnd ska rapporteras till handikapprådet vid årets första sammanträde
(slutet av februari) och därefter till kommunfullmäktige. Ansvarig för
sammanställning av rapporten är sekreteraren i kommunala handikapprådet (KHR).
Uppföljning sker genom kommunens planerings- och uppföljningssystem
”Stratsys”.
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5

Utbildning

Berörd personal ska ha fått utbildning i Tillgänglighetsprogrammet.
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