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Bakgrund
Hylte kommun har sedan 2001 haft ett handikappolitiskt program. Det handikappolitiska
programmet har tidigare byggt på FN:s standardregler. Standardreglerna har inte varit
juridiskt bindande utan har snarare setts som ett moraliskt och politiskt åtagande av de länder
som skrivit under dessa. Sedan dess har FN:s konvention om mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning tillkommit och konventionen började gälla i Sverige den
14 januari 2009. Detta program har en tydlig utgångspunkt i FN:s konvention om mänskliga
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är samtidigt utformat utifrån Hylte
kommuns kontext.
Nationella mål för handikappolitiken är:
 En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
 Att samhället utformas så att människor i alla åldrar med funktionsnedsättning blir
fullt delaktiga i samhällslivet.
 Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionsnedsättning.
Arbete ska särskilt inriktas på
 att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i
samhället för människor med funktionsnedsättning
 att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer
med funktionsnedsättning
 att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
förutsättningar för självständighet och självbestämmande.
Hela samhället berörs. Förbättringar för personer med
funktionsnedsättning ska komma in i all planering på central,
regional och lokal nivå. Personer med funktionsnedsättning har
samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.
Definitioner
Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga.
Funktionshinder beskriver i sin tur begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en
person i relation till omgivningen.
Icke-diskriminering är ett centralt begrepp i handikappolitiken. Med icke-diskriminering
menas den positiva särbehandling som individer med funktionsnedsättning har eller bör ha
rätt till som gör att dessa individer så långt som möjligt kan uppnå jämlikhet.
Handikapp används inte längre som term för personer med funktionsnedsättning. Däremot
används ordet fortfarande i sammansatt form t.ex. i ord som handikapprörelser,
handikappolitik och handikappförbund.
Förutom det handikappolitiska programmet så har Hylte kommun ett antal policyer som berör
liknande områden:
 Friskvårdspolicy
 Policy – Allas lika behandling i Hylte kommun
 Policy – Mot kränkande särbehandling i Hylte kommun
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Kommunala handikapprådet
I Hylte kommun finns ett kommunalt handikappråd. Rådet är ett samrådsorgan mellan de
kommunala myndigheterna och handikapporganisationerna. Samhällsbyggnadsnämnden
sköter rådets administration och tillhandahåller resurser. Det kommunala handikapprådet har
till uppgift att bevaka funktionshindrades intresse i kommunen. Rådet är en viktig
remissinstans för de kommunala nämnderna samt ska verka för att öka medvetenheten om
personer med funktionsnedsättning för den kommunala organisationen och vara en länk
mellan personer med funktionsnedsättning och politiken.
Utgångspunkter
Utgångspunkten för Hylte kommuns handikappolitik är att alla medborgare ska ha samma
möjligheter att delta i samhällslivet på lika villkor samt att ständigt ta vara på och se
individers potential. Det handikappolitiska programmet är utformat för att fånga de
politikområden som den kommunala förvaltningen arbetar med och att tillämpa FN:s
konvention om de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning på dessa
politikområden. Hylte kommun har identifierat fyra centrala begrepp som tillsammans
behandlar de konventionsartiklar som är centrala i ett
kommunalt handikappolitiskt program.
Dessa är:
 Ökad medvetenhet
 Tillgänglighet
 Delaktighet
 Personlig integritet
Ökad medvetenhet
Hylte kommun verkar för att öka medvetenheten om funktionshinder bland sina medborgare,
tjänstemän och politiker. Kommunen utgångspunkt är att frågor avseende funktionshinder ska
beaktas vid och vara en given del inom samtliga verksamhetsområden. Ökad medvetenhet är
ett brett begrepp. För Hylte kommun innebär detta att höja medvetenheten om hur det är att
leva med olika funktionsnedsättningar. Att bekämpa fördomar och stereotyper om individer
med funktionsnedsättning och bidra till att fokus alltid läggs på att lyfta fram individers
potential och bidrag i samhällslivet samt att sprida information om vilka möjligheter till
service och stöd individer med funktionsnedsättning, och deras anhöriga har. Vad de kan
räkna med för service från kommunens sida och vart de mer kan vända sig för att få
ytterligare stöd (ickediskriminering).
Tillgänglighet
Med tillgänglighet menas inte bara det oftast självklara som att anpassa publika lokaler så de
är tillgängliga för alla invånare, genom exempelvis hissar. Det handlar lika mycket om att
göra information tillgänglig för alla invånare genom exempelvis hjälpmedel som
ljuduppläsning av texter på hemsidor och förstoring av texter. Problem med att implementera
de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning ligger främst i att göra
saker tillgängliga i Sverige. Vad gäller de lagar som redan finns för att säkerställa
konventionen för personer med funktionsnedsättning klarar Sverige samtliga
konventionsartiklar. Men på grund av bristande tillgänglighet så finns även brister i en stor
mängd av de andra artiklarna då personer med funktionsnedsättning ständigt diskrimineras till
följd av bristande tillgänglighet. För att lösa dessa problem har begreppet ”skälig anpassning”
införts i konventionstexten. Med skälig anpassning menas ”nödvändiga och ändamålsenliga
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ändringar, som inte innebär en oproportionerligt eller omotiverad
börda när så behövs i ett enskilt fall för att säkerställa att personer
med funktionsnedsättning på samma villkor som andra kan
åtnjuta eller utöva alla mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter.” (Prop. 2008/2009:28) Hylte kommun har för avsikt att
göra sitt yttersta för att öka tillgängligheten i kommunen.
Delaktighet
Delaktighet innebär att personer med funktionsnedsättning ska bli delaktiga i samhällslivet på
samma villkor som personer utan funktionsnedsättning. En person med funktionsnedsättning
ska kunna välja bostadsort och boendeform. Ickediskrimineringsprincipen blir här viktig då
personer med funktionsnedsättning ska få den service som möjliggör att de kan delta i
samhällslivet genom exempelvis arbete, utbildning och möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter på samma villkor som alla andra. Personer med funktionsnedsättning ska också ha
full tillgång till det politiska och offentliga livet.

Personlig integritet
Alla medborgare har rätt till sitt privatliv, familjeliv, bostad och
rätt att kommunicera oavsett omständigheter. Dessa möjligheter
ska vara samma oavsett om en person har en funktionsnedsättning
eller inte. Personer med funktionsnedsättning ska även ges
möjlighet till habilitering och rehabilitering för att ha möjlighet att
nå sin fulla potential. Detta gäller inte enbart för personer med
fysisk funktionsnedsättning utan lika mycket för personer med
intellektuell- eller psykisk funktionsnedsättning. För Hylte
kommuns del gäller det de områden utöver de som tillhör
landstingsservicen regionens service såsom att erbjuda exempelvis
en bra utbildning och lämpligt arbete för individer med
funktionsnedsättning.
Genomförande
Hylte kommuns strategi för att implementera det handikappolitiska programmet är att frågor
som rör olika funktionshinder i samhället ska vara en naturlig del i varje del av förvaltningen
som hanterar dessa frågor. I Hylte kommun blir därför arbetet med mål- och resursplanen och
kvalitetsanalysen det naturliga sättet att arbeta vidare med frågor som rör funktionshinder ute i
samhället. Det blir även naturligt för varje enskilt kontor att arbeta med dessa frågor.
Till det handikappolitiska programmet följer två bilagor:
Bilaga 1 redovisar vad Hylte kommun gör idag och under kommande år för att öka
förutsättningarna för alla i kommunen. Syfte blir därmed att på ett enkelt sätt kunna utvärdera
hur det handikappolitiska arbetet fortskrider i Hylte kommun. Bilaga 1 kommer att revideras
varje år vartannat år.Revideringen av bilaga 1 fastställs av komunstyrelsen.
Bilaga 2 innehåller Hylte kommuns vision om ett samhälle där alla har samma förutsättningar
och utgör ett stöd för nämnder och kontor i deras arbete med att öka medvetenhet,
tillgänglighet, delaktighet för Hyltes invånare. Bilaga 2 kommer att revideras varje
mandatperiod.
Ansvar
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Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att följa upp hur programmet efterlevs.
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Ett Hylte för alla - bilaga 1
Detta gör Hylte kommun för att öka förutsättningarna för individer med
funktionsnedsättning idag samt planerade satsningar de kommande två åren.
Åtagande 2013-2014 2015-2016
Ökad medvetenhet
Genom det kommunala handikapprådet får politikerna en inblick i de problem som en person
med funktionsnedsättning lever med. Detta är en naturlig bas för handikapporganisationerna
att nå ut med sitt budskap till kommunens politiker.
Hylte kommun bör inte använda sig av offentliga lokaler som inte är anpassade för personer
med funktionsnedsättning.
Omsorgsnämndens verksamhet är uppdelad i en kan delas upp i en myndighetsdel och en
utförardel som ansvarar för att besluten verkställs. Beslut om bistånd/insatser föregås av
behovsbedömning.
Bistånd/insatser får man för det som man inte klarar själv och när behovet inte kan tillgodoses
på annat sätt.
Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)
Denna lag är en rättighetslag och för att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss
personkrets: riktas till en viss personkrets Lagen räknar upp följande personer med
funktionshinder:
- personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
- personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter
hjärnskada
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
- personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som uppenbart
inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
daglig livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.
Under första kvartalet 2015 öppnar att serviceboende i Hyltebruk med fyra lägenheter.
Omsorgsnämnden har även ansvar för insatser till personer som har psykiska
funktionsnedsättningar.

Medarbetarna på omsorgskontoret finns tillgänglig som diskussions- eller informationspart
vad gäller olika
former av funktionsnedsättningar och strävar efter att ha en god dialog med olika
intresseorganisationer.
Samarbetsavtal finns mellan Region Halland och Hylte kommun för att förhindra att enskilda
personer ”faller mellan stolarna”.
Örnahallens Hälsocenter står inför en renovering av lokalerna där stor vikt kommer att läggas
vid att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Barn och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet
enligt bestämmelserna i skollagen. Barn och ungdomsnämnden ansvarar
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sedan 2007 även för att utifrån en helhetssyn bedriva insatser för barn och unga tom 20 år i
enlighet med vissa delar i socialtjänstlagen samt insatser enligt lag om vård av unga.
Pedagogisk personal i verksamheterna får stöd via Familjecentralen avseende barn i behov av
särskilt stöd.
Barn och ungdomsnämnden har ett speciellt ansvar att verka för ökad medvetenhet om
funktionshinder och individer med funktionsnedsättning. I förskolan och grund- samt
gymnasieskolan utgår man ifrån alla barn och elevers inkludering, dvs. alla barn och elever
oavsett funktionsnedsättning ska med särskilt stöd kunna delta på lika villkor i förskolan och
skolan. Att förskolan och skolan arbetar efter ett inkluderande synsätt innebär en process där
skolans organisation och arbetet i klassen anpassas till den variation som naturligt finns bland
en grupp elever.
För att öka förståelse för funktionshinder eller funktionsnedsättning förutsätts att alla
människor vistas på samma arena, inom skolans värld betyder det att alla barn och elever
återfinns i alla skolans lokaler och i alla skolans verksamheter. Det bygger en grund för ökad
förståelse om barn och elever med behov av särskilt stöd. Ett grundläggande av detta slag
ökar möjligheterna för ett inkluderande tankesätt i samhällsliv och yrkesliv.
Tillgänglighet
Omsorgskontoret har tillgängliga och väl anpassade lokaler för all sin verksamhet.
Samhällsbyggnadskontoret har anpassat Torups och Skärshults badplatser och ska anpassa
Unnens och Ibros badplatser för personer med funktionsnedsättning.
Till samhällsbyggnadskontoret finns en ritningsgranskningsgrupp knuten, där representanter
för olika handikapporganisationer är representerade. Deras uppgift är att vara behjälpliga och
granska ritningsförslag, på offentliga byggnader, innan bygglov fattas i dessa ärenden så extra
hänsyn tas till individer med funktionsnedsättning.
I kommunens lokaler som används för offentliga möten ska det finnas hörselhjälpmedel med
klara servicerutiner.
Alla besökare på Örnahallens Hälsocenter erbjuds stöd av hälsocoach i sin träning då det är
möjligt att få råd och tips anpassade till sina egna behov. Träningsmaskinerna är i så stor
utsträckning som möjligt är anpassade till personer med funktionsnedsättning.
Bassängen i simhallen är utrustad med en lift.
Hyltebygdens Lärcentrum är tillgängligt för alla som önskar kontakt med enhetens
studieverksamhet. Det finns en begränsad tillgänglighet i fastigheten.
När det gäller behov av personliga hjälpmedel som behövs i studiemiljön tillgodoses detta
oftast genom habiliteringen inom Region Halland.
I enlighet med skollagen har alla barn och ungdomar lika tillgång till utbildning. Hänsyn ska
tas till elever i behov av särskilt stöd.
Förskolans eller skolans lokaler anpassas efter de behov som barn och elever vid enheten har.
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Inom Familjecentralen är de kompetenser samlade som har till uppdrag att arbeta med barn
och elever med särskilda behov och för att hitta så goda lösningar för det enskilda barnet eller
eleven som möjligt. Familjecentralen har det samlade ansvaret för tillhandahållandet av
kompensatoriska hjälpmedel. Skolan har också samarbete med biblioteken.
Delaktighet
En stor del av de personer som arbetsmarknadsenheten arbetar med har någon form av
funktionsnedsättning som begränsar deras möjligheter i förhållande till den öppna
arbetsmarknaden. I våra riktlinjer för försörjningsstöd tar man på olika sätt hänsyn till
personer med olika funktionsnedsättning.
Arbetsmarknadsenheten sysselsätter via sina arbetsmarknadsåtgärder personer med olika
typer av funktionsnedsättning. Några av dessa har anställning med stöd från
Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheten driver även projekt med arbetsplatser anpassade
efter individens förutsättningar. Det finns även individer som är placerade på kommunens
ordinarie arbetsplatser men har då arbetsuppgifterna anpassade utifrån deras förutsättningar.
Skolan ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande. I utbildningen ska hänsyn tas
till barns och elever med behov av särskilt stöd och utifrån deras behov möjliggöra deltagande
i skolans alla verksamheter.
Ett fortsatt utvecklande av ett inkluderande förhållningssätt avseende barn i behov av särskilt
stöd.
Personlig integritet
All stöd och service som ges enligt LSS-lagen har till syfte att ge individen ökad delaktighet
och självständighet, att få möjlighet att leva som andra.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att bostadsanpassa bostäder så att individer med
funktionsnedsättning ges möjlighet att bo hemma på sina egna villkor.
Inom förskola, skolverksamheterna och elevhälsan värnas den personliga integriteten i
enlighet med offentlighet- och sekretesslagstiftningen.
Under 2013 skall en riktlinje för barn- och ungdomsnämnden tas fram avseende skyddandet
av personuppgifter inom verksamheterna i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).
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Ett Hylte för alla – Bilaga 2
Hylte kommuns vision om ett samhälle där alla har samma förutsättningar
Åtagande 2011-2014 2015-2018
Hylte kommun ska sträva efter att det finnas fungerande hörselhjälpmedel i alla offentliga
lokaler i Hylte kommun.
Hylte kommun har anställt en resursperson i kommunen som har det övergripande ansvaret
för frågor gällande personer med funktionsnedsättning. Tjänsten bidrar till att öka
medvetenheten hos anställda och medlemmar i kommunen om de funktionshinder som
personer med funktionsnedsättning upplever i samhället. Resurspersonen bevakar personer
med funktionsnedsättnings kommunala intressen samt verkar som deras talesman.
Resurspersonen är även kommunens informatör gällande mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
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Adresser och länkar inom Hylte kommun
För frågor gällande elever med särskilda behov kontakta:
Chef Familjecentralen
Telefon: 0345-182 52
För frågor gällande omsorg om personer med funktionsnedsättning kontakta:
Omsorgshandläggare
Omsorgshandläggare
Omsorgshandläggare
Telefon: 0345-182 62
Telefon: 0345-182 09
Telefon: 0345-180 35
För frågor gällande det kommunala handikapprådet i Hylte kommun kontakta:
Nämndsekreterare på samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0345-180 49
För mer information se Hylte kommuns hemsida: www.hylte.se
Externa adresser och länkar
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 3686
103 59 Stockholm
Telefon: 08-120 20 700
E-post: do@do.se
Hemsida: www.DO.se
Handisam
Arenavägen 63
121 77 Johanneshov
Telefon: 08-600 84 00
Behöver du tal-, skriv- eller minnesstöd?
Ring Teletal: 020-22 11 44.
E-post: info@handisam.se
Hemsida: www.handisam.se
FN:s konvention om mänskliga
rättigheter för personer med
funktionsnedsättning hittar du på
regeringens hemsida: www.regeringen.se

Hjälpmedelsinstitutet
Esperantoplatsen 5
411 19 Göteborg
Telefon, Växel: 08-620 17 00
Texttelefon: 08-759 66 30
Fax: 08-739 21 52
E-post: registrator@hi.se
Hemsida: www.hi.se

Specialpedagogiska myndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand
Växel (tal): 010 - 473 50 00
Texttelefon: 010 - 473 68 00
Fax: 010 - 473 66 42
E-post: spsm@spsm.se
Hemsida: www.spsm.se

Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se
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