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Plan för delaktighet
för personer med
funktionsnedsättning
Landstinget har en plan för att arbeta med
delaktighet och tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning.
Planen heter ”Policy för delaktighet
för personer med funktionsnedsättning”.

Delaktighet och
tillgänglighet
Delaktighet betyder att alla ska kunna
delta i samhället på lika villkor.
Att vara delaktig kan till exempel vara att
få vara med och ta ansvar och bestämma.
Tillgänglighet betyder att alla ska kunna
använda lokaler och miljöer.
Alla ska också kunna förstå information.
Delaktighet och tillgänglighet i samhället
är en rättighet för människor.
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Detta vill landstinget göra
Barn, unga och vuxna ska kunna använda
landstingets tjänster, transporter och service.
Det gäller till exempel sjukhus,
vårdcentraler och bussar.
Landstinget ska göra så att människor
känner sig delaktiga genom att möta alla
med respekt och genom att vara tillgängliga.
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Möta människor med respekt
Alla medarbetare ska möta människor med respekt.
Medarbetarna ska veta vilka normer de själva har
och hur deras normer påverkar mötet med andra.
Normer är osynliga regler i samhället om hur
vi ska vara, hur vi ska leva och se ut.
De flesta känner till normerna och vet
att de finns utan att någon har skrivit dem.
Det är viktigt att medarbetare möter varandra
med respekt och det är viktigt att medarbetare
möter invånare med respekt.
Respekt kan vara att någon lyssnar på dig och
att du får möjlighet att säga vad du tycker.
Det kan vara vad du tycker som person eller
vad den grupp tycker som du tillhör.
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Kommunicera
Både personer med funktionsnedsättning och
personer utan funktionsnedsättning ska kunna
kommunicera på ett sätt som passar dem.
Att kommunicera kan vara att tala eller skriva
till varandra för att förstå varandra.
Det kan vara att visa vad du känner, vad du vill
eller vad du behöver.
Det är både att ge information och få information.
Människor är olika och därför ska det finnas olika
sätt att uttrycka sig och olika sätt att få information.
Digital information och digitala verktyg ska vara
tillgängliga och passa invånare och medarbetare
med funktionsnedsättning.
Digital betyder att använda datateknik.
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3 Fysiskt tillgängligt
Lokalerna ska vara fysiskt tillgängliga
och fungera att använda utan problem för
personer med funktionsnedsättning.
Det betyder att människor med funktionsnedsättning
ska kunna arbeta i landstingets
lokaler och kunna förflytta sig utan hjälp
på ett säkert sätt.
Alla ska kunna använda kollektivtrafiken
för att åka till arbete och skola.
Kollektivtrafiken ska också kunna användas
för att åka till fotbollsmatch, bio och annat
på fritiden.
Kollektivtrafik är när många människor reser
tillsammans med till exempel buss eller tåg.
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4 Samarbete
För att få delaktighet och mångfald ska
personer och grupper få vara med i arbetet
med utveckling och uppföljning.
Det gäller barn, unga och vuxna.
Det gäller invånare och anställda.
Utveckling är att göra något bättre.
Uppföljning är att kontrollera att något
blev som det var planerat.
Olika delar av landstinget ska samarbeta mer
med varandra.

5 Allas arbete är viktigt
Personer med funktionsnedsättning är viktiga
och bra för arbetsmarknaden.
Arbetet med att hitta ny personal får inte vara
diskriminerande.
Om det behövs ska arbetet och arbetsplatsen
ändras så att det passar personen som
har fått jobbet.
Diskriminering är att behandla en person sämre
på grund av till exempel funktionsnedsättning.
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