Tillgänglighet

Lättläst svenska

Tillträde till samhället
Så här ska Kalmar kommun arbeta så att samhället
fungerar för personer med funktionsnedsättning
Planen gäller åren 2020 till 2030

kalmar.se/tillganglighet

”Jag vill
•

kunna växa som människa

•

ha makten över mitt liv

•

bli sedd som en person med kunskaper och erfarenheter

•

inte bli behandlad som omyndig eller som ett barn

•

att hinder ska tas bort så att alla kan delta

Då är jag medborgare med samma rättigheter
och skyldigheter som andra.”
Lars Engqvist
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DELAKTIGHET PÅ LIKA VILLKOR
Kalmar kommun arbetar för att alla människor i Kalmar ska
kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.
Vi vet att människor är olika och har olika möljligheter, behov
och önskemål.
Därför ska vi ta bort hinder för delaktighet och se till att inte
nya hinder uppstår.
Samhället ska utformas så att det passar alla.

När samhället inte fungerar
för alla människor är det fel
på samhället.
Inte på människan.
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Vårt arbete för delaktighet har 4 delar:
1. Universell utformning
Det är att saker, miljöer, program och tjänster ska kunna
användas av så många människor som möjligt.
Det ska inte behövas några särskilda lösningar.

2. Ta bort hinder i samhället
Vi ska alltid arbeta med att hitta och ta bort hinder i samhället.

Universell utformning står för
mångfald och handlar om att
samhället ska fungera för alla.

6

3. Stöd och lösningar för varje person
Vi ska ge varje person eget stöd.
Om det finns hinder ska vi hitta lösningar.
En lösning kan vara personlig assistans eller rullstol.

4. Arbeta mot diskriminering
Vi ska hindra att personer med funktionsnedsättning
behandlas sämre än andra.
Vi ska jobba mot fördomar, dåliga attityder och kränkningar.
Vi ska arbeta mot diskriminering och dålig tillgänglighet.
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EN BRA UTVECKLING
När vi gör samhället bättre för personer med
funktionsnedsättning blir det oftast bättre för alla.
När vi skapar ett tillgängligt samhälle behöver vi inte ta bort
hinder efteråt.
Då slipper vi göra många särskilda lösningar.
Det är viktigt att alla människor får vara som de är.
Alla måste kunna vara med och påverka.

Alla vinner på att samhället
fungerar för alla från början.
Vi ska bygga samhället så
att det passar alla.
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VIKTIGA DOKUMENT
Mänskliga rättigheter
Är ett dokument från FN med beslut som ger stöd om
frihet och jämlikhet.
Dokumentet skyddar alla personers rättigheter.
FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Det är ett dokument med beslut om att ta bort hinder i samhället
så att alla människor får sina mänskliga rättigheter.
Agenda 2030
Agenda 2030 är ett dokument med 17 mål som FN:s
medlemsländer har bestämt.
Målen handlar om exempelvis fred på jorden, att ta bort
fattigdom och att skapa ett samhälle för alla.
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Svenska lagar
Sverige har lagar som säger att samhället ska vara tillgängligt
och användbart för alla människor.
Politikens mål i Sverige, åren 2017-2025
Sverige har ett tydligt mål om att alla människor ska kunna leva
på samma villkor och vara delaktiga i samhället.

Vårt arbete bygger på beslut
från exempelvis FN och
Sveriges riksdag.
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SÅ HÄR SKA VI ARBETA
Följa planen
Varje nämnd och styrelse i kommunen ansvarar för att följa den
här planen.
Tillgänglighetsutvecklare
Kalmar kommun har personer som arbetar med att göra
tillgängligheten bättre.
De ska arbeta för att Kalmar ska vara en kommun
med god tillgänglighet.
Samarbeta
För att lyckas med arbetet behöver vi samarbeta med andra
organisationer.
Vi samarbetar exempelvis med:
• funktionshinderorganisationer
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•

gymnasieförbundet

•

arbetsförmedlingen

•

antidiskrimineringsbyrån.

Kommunen vill bygga ett
samhälle för alla.
Då behöver kommunen
samarbeta med andra
organisationer.

VIKTIGA ORD
Kalmar kommun använder orden funktionsnedsättning och
funktionshinder på det sätt som Socialstyrelsen har bestämt.
Vi använder ordet handikapp endast i vissa ord.
Till exempel i handikapparkering och handikapptoalett.
Funktionsnedsättning
Ordet funktionsnedsättning betyder att en person har en
nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga.
Funktionshinder
Funktionshinder uppstår när en person med
funktionsnedsättning möter hinder i omgivningen.
En person kan inte ha ett funktionshinder.
Hindren finns i samhället.
Tillgänglighet och delaktighet
För att människor ska kunna vara delaktiga behöver allt i
samhället vara tillgängligt.
Till exempel information, kommunikation och fysisk miljö.
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6 VIKTIGA OMRÅDEN
Kalmar kommun ska jobba med 6 mål och utvecklingsområden
för att samhället ska fungera för alla.
Målen beskriver hur vi vill att det ska vara i kommunen.
Utvecklingsområden är det som vi ska arbeta med
för att nå målen.
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1. Rätt till demokrati, inflytande och bra bemötande
Mål
I Kalmar kommun ska personer med funktionsnedsättning ha
samma makt över sitt liv som alla andra.
Utvecklingsområden
• Vi ska utveckla möten och samtal mellan
kommunen och funktionshinderorganisationer
- kommunen och personer med funktionsnedsättning.
-

•

Vi ska jobba särskilt med unga människor med
funktionsnedsättning.

•

Man ska kunna bestämma över sig själv.
Vi ska se till att man får information om sina rättigheter och
möjligheter till stöd.

•

Alla som jobbar i Kalmar kommun ska veta hur
funktionshinder kan minska människors delaktighet.

•

Vi ska ge medarbetare inom kommunen stöd, information
och utbildning för att motverka våld och tvång.

•

Vi ska arbeta särskilt mycket för att undvika våld mot
kvinnor med funktionsnedsättning.

15

2. Rätt till information
Mål
I Kalmar kommun ska information ska vara tillgänglig och
användbar för alla.
Alla har också rätt att kunna kontakta kommunen.
Utvecklingsområden
• Vi ska ge alla människor möjlighet att använda kommunens
webbplatser, e-tjänster och mobilappar.
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•

Vi ska ha bra information om tillgängligheten i kommunens
lokaler.
Vi ska planera våra möten och konferenser så att alla kan
delta och medverka.

•

Vi ska skaffa fler anpassade skyltar.
Till exempel genom symboler, bilder, lättläst svenska och
taktil skrift.

•

Vi ska informera om bostadsanpassning på ett enkelt sätt.

3. Rätt till fysisk tillgänglighet
Mål
I Kalmar kommun ska personer med funktionsnedsättning
kunna ta sig fram på ett enkelt sätt.
Utvecklingsområden
• Vi ska utgå från universell utformning när vi bygger nytt.
•

Vi ska ta bort hinder i våra byggnader och på
samlingsplatser.

•

Det ska finnas fungerande hörhjälpmedel i kommunens
samlingslokaler och på äldreboenden.

•

Vi ska samarbeta med fastighetsägare och företag för att
förbättra tillgängligheten.

•

Vi ska tänka på tillgängligheten när vi ger tillstånd för till
exempel skyltar eller evenemang.

•

Vi ska se till att samhället är tillgängligt för alla vid till
exempel snöröjning eller reparationer.

•

Vi ska ge alla en bostad som passar dem.
Vi ska öka flexibiliteten kring hjälpmedel.
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4. Rätt till utbildning
Mål
I Kalmar kommun ska alla människor ha möjligheter till
utbildning av hög kvalitet.
Utvecklingsområden
• Vi ska ge alla barn, unga och vuxna rätt att få hjälp att nå sina
utbildningsmål.
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•

Vi ska bli bättre på övergångarna mellan olika stadier, skolor
och skolformer.
Vi ska också arbeta med en bättre övergång från skolan till
arbetslivet.

•

Vi ska inspirera till att fler unga människor med
funktionsnedsättning studerar vidare efter gymnasiet.

•

Vi ska se till att miljöerna i skolan är trygga och tillgängliga
för alla.

5. Rätt till arbete och sysselsättning
Mål
I Kalmar kommun ska alla människor kunna delta i arbetslivet
eller i annan sysselsättning.
Alla ska kunna försörja sig själva.
Utvecklingsområden
• Vi ska göra det enklare att gå över från skolan till arbete.
•

Fler som jobbar inom daglig verksamhet ska få praktisera och
prova olika arbeten.

•

Vi ska arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning
från arbete inom kommunen.
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6. Rätt till kultur, fritid, idrott och hälsa
Mål
I Kalmar kommun ska alla människor ha samma möjligheter att
ha en bra hälsa.
Alla ska kunna vara med på meningsfulla fritidsaktiviteter.
Utvecklingsområden
• Vi ska ge fler människor möjlighet att vara med på
kulturaktiviteter och fritidsaktiviteter.
Vi ska utveckla Kulturskolans utbud för unga.
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•

Vi ska arbeta med att anpassa kommunens friluftsområden
och badplatser.

•

Vi ska på ett tydligt sätt visa vilka av kommunens aktiviteter
och verksamheter som är tillgängliga.

•

Vi ska samarbeta mer med parasportförbundet.

•

Vi ska ha krav på föreningar som söker bidrag från
kommunen att de arbetar med tillgänglighet.

•

Vi ska bygga lekplatser som passar alla barn.

•

Våra dagliga verksamheter och gruppboenden ska
uppmuntra till att äta bra mat och att vara fysiskt aktiv.

•

Förskolor och skolor ska arbeta för att förhindra psykisk ohälsa.

•

Funktionshinderorganisationerna ska erbjudas utbildning i
Första hjälpen till psykisk hälsa.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar
0480–45 00 00

kommun@kalmar.se

