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Angående broschyren Guide till dig med funktionsnedsättning 
Kommunens handikappråd, som består av representanter för kommunala nämnder och HSO, 
har tagit del av ”Guide till dig med funktionsnedsättning” och tittat igenom den.  
Många i rådet har reagerat på att skriften har namnet ”Guide till dig med 
funktionsnedsättning” när guiden i själva verket huvudsakligen handlar om laglig rätt till stöd 
till personer med funktionsnedsättning, såsom särskilt boende, daglig verksamhet etc.  
Personer med funktionsnedsättning, som inte behöver kommunens stöd enligt LSS och SoL, 
känner sig främmande för guiden eftersom den inte är en guide som berör dem. Till exempel 
nämns inte medicinska funktionsnedsättningar, exempelvis inte vilka möjligheter som finns 
för att få specialanpassad kost i skolan åt sitt barn med allergi. Andra exempel på vad 
personer med funktionsnedsättningar kan vilja få svar på är hur hörmiljön fungerar i 
kommunens olika konsertlokaler, hur man kan kommunicera med kommunen via punktskrift 
eller teckenspråk eller var det finns tillgänglighetsanpassade badplatser. 
 
Vi förstår att denna guide tar upp det stöd som man kan få från kommunen och vilka 
rättigheter man har som funktionsnedsatt, utifrån omsorgsnämndens perspektiv, men vi anser 
att det behöver förtydligas att det inte är en guide för alla med funktionsnedsättning utan för 
just dem som av olika skäl behöver och har rätt till kommunalt stöd. Vi förstår också att 
guiden nu är tryckt men vill från rådet framföra, inför revidering av guiden, att det tydligare 
bör framgå av titeln och förord vilka som guiden vänder sig till och att det inte är en guide för 
personer med funktionsnedsättning generellt. Motsvarande förklaring skulle redan nu kunna 
användas på hemsidan. 
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