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(”Citat från dialog 2012/2013”) 

Bättre förståelse ”Bättre förståelse” 

”Inte diskriminera” 

”God tillgänglighet är viktigt” 

”Vi vill tycka till i 
frågor som rör 
funktionshindrade” 

 



  

Bromölla – oavsett behov! 
Kan politiska ställningstaganden påverka livssituationen för personer med 
olika funktionsnedsättningar? I Bromölla menar vi det. Vår utgångspunkt är att 
våra medborgares behov ska vara vårt fokus. Genom att försöka se med 
medborgarnas ögon kan vi lättare förstå vad som är viktigt att fokusera på.  
Alla ska inkluderas vilket betyder att vi måste skapa kunskap och lyhördhet 
inför olika behov som olika funktionsnedsättningar för med sig och fundera 
över hur vi kan ta tillvara denna kunskap då vi utvecklar vårt samhälle för alla. 
Genom att skapa större medvetenhet i alla våra kommunala verksamheter 
kring olika perspektiv på funktionshinder vill vi åstadkomma en större insikt 
och vilja till förändring och förbättring, som kan utveckla alla våra 
verksamheter i samklang med olika människors behov.  
 

Nationell funktionshinderpolitik 
Grunden för den svenska funktionshinderpolitiken finns i den nationella 
handlingsplanen ”Från patient till medborgare”. I denna framgår att målet för 
den svenska funktionshinderpolitiken är: 

En samhällsgemenskap som grund, ett samhälle 
utformat så att människor med funktionsnedsättning i 
alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället och 
jämlikhet i levnadsvillkor för pojkar, flickor, kvinnor 
och män med funktionsnedsättning.  

Inriktningen i arbetet mot att nå detta mål är att identifiera och undanröja 
hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning, att förebygga och bekämpa diskriminering samt att 
skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.  
 
Såväl Sverige som EU har även godkänt och bestämt att följa FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Konventionen utgör ett rättesnöre i arbetet med att förverkliga mänskliga 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning under överskådlig framtid. 
Grundtanken i konventionen är delaktighet och jämlikhet för 
funktionshindrade inom samhällets alla områden. Konventionen skapar inga 
nya rättigheter i sig, utan syftar till att undanröja hinder för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 
 
 
 
 
 
 



  

Fokusområden 
Hur kan kommunen arbeta för att skapa förutsättningar för funktionsnedsatta 
att leva som andra? Bilden över vilka områden som är viktiga att arbeta med 
ur funktionsnedsattas perspektiv har vuxit fram i dialog med rådet för 
funktionshinderfrågor och representanter från kommunens verksamheter 
inom Stöd och omsorg.  
Den politiska intentionen är att kommunens arbete inom följande 
fokusområden ska gå som en röd tråd genom alla våra verksamheter.  
 

Tillgänglighet 
Ordet tillgänglighet får oss ofta att tänka på det fysiska, trottoarkanter, trappor 
etc. Tillgänglighet innefattar även andra saker så som information. Oavsett 
vilken form av tillgänglighet vi menar krävs en ökad medvetenhet kring 
området då tillgängligheten styr mångas liv. Som funktionsnedsatt är det 
viktigt att kunna ta sig till de platser man önskar genom exempelvis bussar 
och stråk, detta för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Alla måste 
också kunna ta del av olika former av samhällsinformation för att veta vad 
som händer och erbjuds, detta för att ingen ska berövas på kunskap, 
rättigheter, möjligheter eller upplevelser. Professionen ska arbeta fram en 
årlig handlingsplan som utvärderas inför nästkommande budgetår och där 
rådet för funktionshinderfrågor och verksamheten vård och omsorg ska vara 
referensgrupp. Genom att arbeta för en ökad tillgänglighet inom olika 
områden i kommunen ska människor kunna bo i och besöka Bromölla oavsett 
behov! 
 

Delaktighet 
Genom att skapa god tillgänglighet skapas även bättre förutsättningar för 
delaktighet inom samhällets olika områden. Att som fysiskt eller psykiskt 
funktionsnedsatt kunna åtnjuta samma saker som andra är viktigt. Genom 
exempelvis god och på olika sätt anpassad information/kommunikation 
skapas förutsättningar för förståelse och möjlighet till delaktighet. Det kan 
exempelvis handla om ”lättlästa texter”, eller information via ljud istället för 
text.  
Bromölla kommun ska bjuda in till samråd och delaktighet inför prioriteringar, 
beslut eller liknande i frågor som rör funktionsnedsatta. Rådet för 
funktionshinderfrågor utgör här en viktig bas att lyssna på.  
I Bromölla ska alla invånare och besökare erbjudas möjligheten att ta del av 
vårt utbud oavsett behov! 
 
 



   
Bemötande och attityder 
Ett bra bemötande är viktigt för alla människor. En fysiskt eller psykiskt 
funktionsnedsatt person kan i vissa lägen befinna sig i en mer utsatt situation 
än andra pga. sin nedsättning. Detta ställer krav på ett gott bemötande och 
en ökad förståelse från omvärlden där vi behöver vara uppmärksamma på 
eventuellt ökade eller andra behov än vad vi är vana vid. Många människor 
kan känna en rädsla i mötet med funktionsnedsatta. Att arbeta för att få bukt 
med denna typ av rädsla är viktigt för att förebygga och förhindra 
diskriminering och för att skapa förutsättningar till ett normalt liv för alla – 
oavsett behov!  

Arbetssätt - Uppföljning 
För att förbättringar ska kunna ske inom de identifierade fokusområdena är 
det viktigt att alla kommunens verksamheter är lyhörda för de behov som 
olika funktionsnedsättningar kan föra med sig. Att ta tillvara på signaler från 
såväl kommuninvånare, experter, rådet för funktionshinderfrågor m.fl. och 
omsätta signalerna till praktisk handling inom respektive verksamhet är vår 
största utmaning. Varje verksamhet bör regelbundet reflektera över om man 
arbetar på ett sätt som river hinder och som inte skapar nya.  
I samråd med företrädesvis rådet för funktionshinderfrågor bör identifierade 
fokusområden utvärderas och vid behov revideras minst en gång varje 
mandatperiod. 
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