








 

  

 

 

Temavecka psykisk hälsa 
 
 

I Närvårdssamverkan har man beslutat att det ska anordnas en temavecka för psykisk hälsa 
under vecka 10, 2021. Vi ska erbjuda föreläsningar och aktiviteter till kommunens invånare. 
Även under våren 2021 kommer vi att behöva ta hänsyn till Covid-situationen, varför det är 
bra med digitala alternativ, utomhusaktiviteter och annat anpassat till social distans.   

Tanken är att verksamheterna själva funderar över behov och planerar in aktiviteter, 
tematräffar, föreläsningar eller annat som berör ämnet. Detta kan dock med fördel göras i 
samverkan. Anhörigkonsulent Maria Hagiwara har i uppdrag att samordna denna vecka.  

Exempel på aktiviteter kan vara att ha föreläsningar av personer med egna erfarenheter, 
diagnosträff i samarbete mellan vårdcentral och anhörigstöd, information om beroende i 
samarbete mellan kommun och sjukvård, minimässa, öppna hus, föreläsning om 
suicidprevention, workshops med hälsofrämjande aktiviteter, aktiviteter som kan ske i 
samarbete med föreningar, kyrkor eller studieförbund, författar-kväll, och/eller mycket 
annat…  

 

Vill du och din förening/organisation medverka? Vi vill veta ditt förslag på 
aktivitet senast 2021-01-31, men gärna tidigare! 

Har du tips eller synpunkter? 

Kontakta anhörigkonsulent Maria Hagiwara, tel. 0321-596768 eller e-post 
maria.hagiwara@ulricehamn.se 

 



Ny funktionshinderspolitik 

2017



Ny funktionshinderspolitik 2017

• Nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken 
-att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning

• Ny inriktning på arbetet

• Utredning om nationell styrning

• Ett antal regeringsuppdrag till statliga myndigheter
– Länsstyrelsen ska i samverkan med Myndigheten för delaktighet och Sveriges 

Kommuner och Landsting under 2018-2020 stödja landsting och kommuner att 
genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer i enlighet med vad som 
framgår av propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 
(2016/17:188).



Vad är 
funktionshinderspolitik?

• Funktionsnedsättning - hos individen
• Funktionshinder - uppstår i relation till 

omgivningen

• Var fjärde svensk har en eller flera 
funktionsnedsättningar

Funktionshinderspolitik handlar om att 
förebygga och ta bort funktionshinder, 
vilket möjliggör full delaktighet och jämlika 
levnadsvillkor



Nationellt mål för 
funktionshinderspolitiken

Att, med FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 
som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhället för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med 
mångfald som grund. Målet ska bidra till 
ökad jämställdhet och till att 
barnrättsperspektivet ska beaktas.



Inriktning av funktionshinderspolitiken

• Principen om universell 
utformning.

– Att göra rätt från början så att alla kan använda 
en vara, tjänst eller byggnad med mera

• Befintliga brister i 
tillgängligheten

– Att åtgärda funktionshinder som redan finns i 
exempelvis byggd miljö eller på en webbplats

• Individuella stöd och lösningar 
för individens självständighet

– Ledsagning, personlig assistans, hjälpmedel

• Att förebygga och motverka 
diskriminering.

Universell utformning

Tillgänglighet

Individuella stöd

Icke-diskriminering

Film

https://youtu.be/iTiyg07-Kg0


Andra utgångspunkter för 
funktionshinderspolitiken

• Agenda 2030
• Nationella mål och strategier
• Svensk lagstiftning
• Sveriges Kommuner och Regioners 

positionspapper
• Barnkonventionen



Kommuner och regioners 
koppling till 
funktionshinderspolitiken

• Kommuner och regioner ansvarar för 
merparten av den service och välfärd 
som invånare möter dagligen, 
exempelvis skola, sjukvård, 
kollektivtrafik, kultur, fritid mm.

• Om rättigheterna ska säkerställas, om 
det nationella målet ska nås och 
personer med funktionsnedsättning ska 
kunna delta i samhället på lika villkor 
måste funktionshindersperspektivet
genomsyra all kommunal och regional 
verksamhet – tvärsektoriellt.



Myndigheten för delaktighets uppföljning
Årlig enkät till kommuner, regioner och statliga myndigheter

Resultat från Västra Götaland 2018
31 av 49 kommuner svarade på enkäten

• 27 av 31 kommuner har skrivningar om att det ska 
finnas ett funktionshinderperspektiv i kommunens 
verksamhet i styrdokument

• 23 av 31 kommuner har en kommunövergripande 
strategi eller plan för hur tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning ska öka

Styrdokument

Strategi/plan



Resultat från Västra Götaland, 
fortsättning

• 13 av 31 kommuner har mätbara mål för att öka 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

• 11 av 31 kommuner har under de senaste två åren 
genomfört utbildningar eller liknande insatser för 
förtroendevalda och/eller tjänstepersoner på ledningsnivå

• 29 av 31 kommuner samråder med 
funktionshindersorganisationer

• 21 av 31 kommuner ställer krav på tillgänglighet i 
upphandling

Utbildning

Upphandling

Mätbara mål

Samråd



Funktionshinderspolitiska 
strategier –
framgångsfaktorer

• Politisk förankring och mandat från 
ledning

• Aktiv involvering av 
funktionshindersorganisationer

• Involvera alla förvaltningar
• Internt och externt
• Nulägesanalys
• Involvera flera perspektiv
• Välkänd i hela organisationen och 

kunskap inom funktionshinderspolitiken
• Realistiska mål och systematisk 

uppföljning



Samråd och aktiv involvering
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, art. 4 (3):
”I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att 
genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer 
angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska 
konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med 
funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de 
organisationer som företräder dem”

Allmän kommentar nr 7 (MFD översätter till svenska)



Samråd och aktiv involvering, 
fortsättning

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i  
beslutsprocessen (2009)

Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)
”Utgångspunkten för samråd och involvering är att de ska ha kapacitet för 
reell bäring på arbetet ”att genomföra denna konvention”. Det kräver i sin 
tur meningsfulla och resultatinriktade former för samråd och aktiv 
involvering. Hur lämpliga dessa former är avgörs i slutändan av om de 
faktiskt möjliggör för målgruppens meningsfulla påverkan på 
funktionshinderpolitiken”



Funktionshinderspolitiska 
strategier – utmaningar

• Från vision till konkretion

• Fungerande uppföljning

• Beroende av enskilda tjänstepersoner

• Få strategin levande i hela 
organisationen

• Perspektivträngsel



MFD:s metodstöd för 
strategi

• Ett verktyg för att arbeta strategiskt med 
funktionshinderspolitik i kommunal 
verksamhet

• Framtaget efter kommunala behov
• Ger tips, stöd, checklistor och goda 

exempel från kommuner 
• Tvärsektoriellt fokus
• Digitalt stöd som utvecklas kontinuerligt
• Hur stödet kan användas



Metodstödets syfte

Att ge stöd i arbetsprocessen med att ta 
fram en strategi, program eller 
handlingsplan
• Vad innebär funktionshinderspolitiken 

på kommunal nivå
• Vilka vägval finns?
• Förankring
• Arbetsmetoder och systematik



Innehåll i metodstödet



Hur ska vi arbeta med 
utmaningarna i Ulricehamn?


	Protokoll KRFF
	Bilaga 1 Temavecka inbjudan psykisk hälsa 2021
	Bilaga 2 Föredragning funktionshinderspolitik
	���Ny funktionshinderspolitik ��2017����
	Ny funktionshinderspolitik 2017
	Vad är funktionshinderspolitik?
	Nationellt mål för funktionshinderspolitiken
	Inriktning av funktionshinderspolitiken
	Andra utgångspunkter för funktionshinderspolitiken
	Kommuner och regioners koppling till funktionshinderspolitiken
	Myndigheten för delaktighets uppföljning�Årlig enkät till kommuner, regioner och statliga myndigheter��
	Resultat från Västra Götaland, fortsättning
	Funktionshinderspolitiska strategier – framgångsfaktorer�
	Samråd och aktiv involvering
	Samråd och aktiv involvering, fortsättning
	Funktionshinderspolitiska strategier – utmaningar�
	MFD:s metodstöd för strategi
	Metodstödets syfte
	Innehåll i metodstödet
	Hur ska vi arbeta med �utmaningarna i Ulricehamn?


