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Policy för att tillgodose att handikappaspekterna beaktas i alla 
policy- och planeringssammanhang. 
 
Bakgrund 
Ett handikappolitiskt program antogs av Kommunfullmäktige 2000-12-07. Programmet är 
framtaget utifrån Agenda 22, FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. 
 
Kommunfullmäktige gav Socialnämnden i uppdrag att utarbeta en policy för att tillgodose att 
handikappaspekter beaktas i alla policy- och planeringssammanhang (FN:s standard regel 14 
Policy och planering ).  
 
Kommunfullmäktige beslutade (2004-09-09, § 141) 
att  fastställa ”Förslag om Policy för att tillgodose att handikappaspekterna beaktas i alla 
       policy- och planeringssammanhang” med tillhörande handlingsplan 
att  medverkan skall ske i ett remissliknande förfarande samt, 
att  rekommendera de kommunala bolagen att anta policyn 
 
 
 
 
 
Policy  
-  Kommunala handikapprådet ska medverka i ett tidigt skede, redan i projekteringsstadiet vid   
   ny- ombyggnation av lokaler/byggnader. 
 
-  Handikappaspekterna ska vara med i samtliga Falu kommuns policydokument, gäller även  
   kommunägda bolag 
 
-  Vid verksamhetsförändringar och viktiga kommunala beslut alltid göra   
   handikappkonsekvensbedömningar  
     
-  Kommunala Handikapprådet ska medverka vid utformningen av förfrågningsunderlag vid 
   upphandling inom de områden de är berörda av.  
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Handlingsplan för införande av policy för att tillgodose att 
handikappaspekterna beaktas i alla policy- och planeringssammanhang 
 
-  Kommunala handikapprådet ska medverka i ett tidigt skede, redan i 
projekteringsstadiet vid ny- ombyggnation av lokaler/byggnader. 
När kommunen är byggherre och Kommunfastigheter har ansvaret, ska en representant från 
Kommunala handikapprådet delta i projekteringsgruppen. 
 
När en bygganmälan kommit in till byggnadsnämnden ska den handläggas inom tre veckor. 
En representant fån Kommunala handikapprådet ska erbjudas att granska aktuella ärenden 
ur handikappsynpunkt i ett särskilt granskningsrum som sker under en vecka. 
 
- Handikappaspekterna ska vara med i samtliga Falu kommuns policydokument, gäller  
även kommunägda bolag. 
Vid framtagande av olika  policydokument och handlingsprogram för Falu kommun och dess 
bolag ska Kommunala handikapprådet vara remissinstans. 
 
- Vid verksamhetsförändringar och viktiga kommunala beslut alltid göra 
handikappkonsekvensbedömningar. 
Det innebär att inför verksamhetsförändringar och viktiga kommunala beslut pröva om 
förändringarna får negativa konsekvenser för funktionshindrade. 
 
 
Kommunala handikapprådet ska medverka vid utformningen av förfrågningsunderlag 
vid upphandling inom de områden de är berörda av. 
Ekonomikontorets upphandlingsenhet ska efterhöra med  Kommunala handikapprådet, i de 
fall de bedömer att  den tänkta upphandlingen kan få konsekvenser för funktionshindrade. 
Ex. upphandling av färdtjänst. 
 
 
Uppföljning: 
Policyn kommer att följas upp årligen i samband med att de prioriterade åtgärderna i det 
Handikappolitiska programmet följs upp. 
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