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Forord - Velkommen til en ny handicap- og psykiatripolitik!

Med en ny handicap- og psykiatripolitik rækker Brøndby Kommune
ud – vi inviterer til samarbejde om at realisere politikkens visioner og
initiativer. For at vi kan lykkes med at skabe lige muligheder for alle,
er det afgørende, at alle tager del i arbejdet med at føre politikken ud
i livet. Det være sig borgere, erhvervsliv, foreninger, fritids- og kulturlivet og fællesskaber i lokalsamfundet.
Handicap- og psykiatripolitikken er blevet til i en fælles indsats. Handicaprådet har været vært ved en række dialogmøder i kommunens
botilbud, i Multihuset og på Brøndbyøster Skole, og der har været afholdt et åbent borgermøde. Engagerede borgere, politikere og medarbejdere har bidraget med konstruktive, kritiske og idérige input.
Der er også kommet mange bidrag på kommunens hjemmeside og
de sociale medier. Det er værdifulde input – og vi vil som kommune
gerne være i endnu tættere dialog med jer fremover.
Det er til gavn for alle, at vi får alle med i samfundets fællesskaber,
uddannelse og beskæftigelse. Brøndby Kommune er ved at udvikle
"Strategi 2030", hvor der blandt andet er fokus på at styrke tidligere
indsatser, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse, og at mere
idræt, sport og bevægelse er en del af hele livet. Mennesker med
handicap eller psykisk sårbarhed er en naturlig del af disse visioner
– og vi vil med handicap- og psykiatripolitikken bidrage til, at alle har
lige muligheder for at deltage og bidrage til samfundets fællesskaber.

Indsatser for borgere med handicap skal i det hele taget tænkes ind
på tværs af fagområder, strategier og politikker. Derfor indgår handicapområdet også i flere af de politikker som Brøndby Kommune har
vedtaget i de senere år, fx i boligpolitikken og seniorpolitikken.
Brøndby Kommune ønsker, at handicap- og psykiatripolitikken skal
medvirke til at styrke samarbejde og dialog med borgere på tværs af
kommunen og andre aktører. Tak til alle jer, der har bidraget til politikken!
Vi glæder os til dialog og samarbejde med jer i de kommende år om
at realisere politikken.
God læselyst.
Brøndby Kommune, januar 2020.

Kent Max Magelund

Per Jensen

Borgmester

Formand for Social- og sundhedsudvalget
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Indledning

Mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed skal som alle
andre have mulighed for at leve et selvstændigt, aktivt og engageret
liv. Det stiller krav om en fremtidsrettet og sammenhængende politik
for, hvordan kommunen skal tilrettelægge og udvikle sine aktiviteter
og tilbud.
Handicap- og psykiatripolitikkens formål er at skabe rammer for
et aktivt samarbejde mellem borgere, virksomheder, handicapråd,
politikere og medarbejdere i Brøndby Kommune, så vi sammen kan
skabe lige muligheder for alle borgere.

Hvem retter politikken sig mod?
Handicapkonventionen definerer mennesker med handicap som:
”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig
fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse,
som i samspil med forskellige barrierer kan hindre personen i fuldt
og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre” (FN’s
Handicapkonvention 2009).
Politikkens primære målgruppe er borgere med handicap og psykisk
sårbarhed. Politikken retter sig også mod pårørende, politikere, medarbejdere, erhvervsliv, fællesskaber og borgere i kommunen. Det er
et fælles ansvar, at skabe en kommune, hvor borgere med handicap
eller psykisk sårbarhed kan deltage i samfundslivet på lige fod med
andre.
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Hvad er de centrale principper?
Handicappolitikken har som værdigrundlag FN’s Handicapkonventions generelle principper om:
• Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af
andre personer
• Ikke-diskrimination
• Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
• Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap
som en del af den menneskelige mangfoldighed
• Lige muligheder
• Tilgængelighed
• Ligestilling mellem mænd og kvinder
• Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap
har, samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet.

FN´s handicapkonvention og FN’s verdensmål:
Handicap-og psykiatripolitikken tager afsæt i FN’s handicapkonvention. Flere områder i politikken kobler sig imidlertid også til FN’s
Verdensmål og til kommunens egne politikker på andre områder - eksempelvis sundhedspolitikken, børn- og ungepolitikken og boligpolitikken.

Handicappolitikken bygger på fem grundprincipper:
Tilgængelighed
For at opnå lige muligheder for adgang til deltagelse i samfunds-livet gennem beskæftigelse, uddannelse og kultur- og
fritidstilbud skal tilgængelighed tænkes ind på alle områder.
Mennesker med handicap skal have lige mulighed for adgang til
fysiske omgivelser, transport, information og kommunikationsteknologi samt øvrige faciliteter for borgere i kommunen.
Kompensation
Mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed skal have
samme muligheder for livsudfoldelse som alle andre ved at de
kompenseres for følgerne og stilles lige med andre borgere.
Kompensationsprincippet tager udgangspunkt i, at behovet for
kompensation er forskelligt fra menneske til menneske og fra
handicap til handicap.

Sektoransvarlighed
Sektoransvarlighedsprincippet handler om, at enhver samfundssektor skal påtage sig sin del af ansvaret for, at de ydelser og
tjenester de leverer, også leveres så de er tilgængelige for mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed.
Ligebehandling
Ligebehandling betyder, at sikre alle lige muligheder for at udvikle og bruge sine potentialer og færdigheder. Ligebehandling
betyder dermed ikke, at alle skal behandles ens, men at alle skal
sikres lige muligheder.
Solidaritet
Kompensation for handicap eller psykisk sårbarhed er gratis for
den enkelte. Støtteforanstaltninger og udgifter, der følger af en
funktionsnedsættelse, påhviler ikke den enkelte borger.

5

6

Hvilke visioner har vi?

Borgere i Brøndby Kommune med handicap eller psykisk sårbarhed
skal så vidt muligt være selvhjulpne og selvbestemmende i eget liv.
De skal kunne leve et godt og aktivt liv og være en del af sociale fællesskaber. Brøndby Kommune skal yde en målrettet og helhedsorienteret indsats, der bidrager til, at borgeren oplever gode muligheder
for et aktivt, selvstændigt og udviklende liv.

Kompetencer og ressourcer
Brøndby Kommune understøtter borgernes ressourcer og de ressourcer, som findes i deres familie og netværk. Brøndby Kommune
er i dialog med borgere med handicap eller psykisk sårbarhed og
med handicaporganisationerne om forhold af betydning for borgere
med handicap og psykisk sårbarhed.

Brøndby Kommune prioriterer tidlige forebyggende indsatser med
fokus på hjælp til selvhjælp, aktivering af borgerens egne ressourcer
og på skabelse af sociale netværk, som kan være en del af borgerens hverdag.

Organisationskultur
Der er synlighed omkring handicap- og psykiatriområdet, og der er
opmærksomhed på handicaprelevante aspekter. Der er i kommunens sagsbehandling, tilbud og ydelser åbenhed og samarbejde
med borgerne om at skabe tillid mellem borgere og kommunen.

Visioner
Vi har disse visioner for indsatsen på handicap- og psykiatriområdet:
Udvikling
Det har stor betydning for personlig livskvalitet, at trives og bestemme i sit eget liv. Derfor tages udgangspunkt i borgerens håb og
drømme for fremtiden. Udvikling, læring og personlige ressourcer
er i fokus, så borgeren får de bedste muligheder for selvstændigt at
mestre sit liv.
Det hele liv
Borgere og deres pårørende oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med glidende overgange mellem kommunens
forskellige afdelinger, ydelser og tilbud. Overgange er forberedt i
god tid, så borgere og pårørende føler sig godt informeret forud for
forandringen.

Det vil vi fokusere på i 2020-2023
På baggrund af input fra borgere og forvaltninger er der udvalgt fem
indsatsområder og en række konkrete initiativer på hvert indsatsområde:
1.
2.
3.
4.
5.

Bedre dialog og styrket rådgivning
En del af fællesskabet
Sammenhængende forløb mod uddannelse og job
Sundhed for alle
En mere tilgængelig kommune

Alle initiativer på indsatsområderne finder sted i 2020 – 2023. Nogle
initiativer er nye på området. Andre er fortløbende initiativer, hvor
fokus på handicap- og psykiatriområdet i den kommende periode vil
blive styrket og videreudviklet.
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Indsatsområde 1. Bedre dialog og styrket rådgivning

Hvordan vi mødes med borgerne, og hvordan borgerne oplever
mødet med kommunen, har stor betydning for, hvordan vi finder de
gode løsninger sammen.
Borgere med handicap eller psykisk sårbarhed og deres familier skal
opleve et imødekommende og fleksibelt samarbejde. Det er vigtigt,
at alle oplever sig hørt, set og taget alvorligt. Det giver tillid til samarbejdet om indsatserne.
Borgerne skal opleve, at de rettidigt får en god og korrekt sagsbehandling i tillid til, at sagsbehandleren har ydet en fagligt kvalificeret
indsats, også når borgeren er uenig i den afgørelse, som træffes.
Rådgivning og indsatser skal sættes tidligere ind ved en ”åben dør”
til hjælp og ved overgange, så vi forebygger, at problemerne vokser
sig større. Det gør sig blandt andet særligt gældende ved overgangen fra ung til voksen.
Herudover har flere og flere børn og unge og deres familier brug for
rådgivning og vejledning fra PPR i skoler og daginstitutioner. Her er
det afgørende, at der sættes tidligt ind med en tværfaglig og forebyggende indsats. Der skal være plads til børn med særlige udviklingsbehov i fællesskaberne. Alle børn skal trives i Brøndby Kommune.
Der skal også ske en mere helhedsorienteret rådgivning. Kommunens
rådgivning og vejledning skal eksempelvis i højere grad omfatte relevante tilbud i civilsamfundet, herunder information om relevante organisationer med tilbud om rådgivning og hjælp på handicapområdet.
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Målsætninger
• Borgere med handicap eller psykisk sårbarhed og deres familier
bliver inddraget aktivt i egen sag og oplever en tidlig, smidig og
helhedsorienteret rådgivning med afsæt i de mål og udfordringer,
som de oplever.
• Unge og deres familier oplever en tidligere og mere sammenhængende indsats med fælles mål om at udvikle den unges selvstændighed og potentialer bedst muligt i overgangen fra ung til
voksen.
• Børn og unge i dagtilbud og skoler får en tidligere og mere sammenhængende tværfaglig rådgivning, så det enkelte barn trives
og udvikler sine potentialer bedst muligt.

Det er ekstremt vigtigt, at der bliver etableret en
overgang inden det 18. år – det er hårdt, at man
altid skal tænke frem som forældre, også i forhold
til systemet.”

Initiativer
1) Specialrådgivningen vil styrke borgerdialog og tillid
Specialrådgivningen i Handicap, Psykiatri og Misbrug vil styrke den
tillidsbaserede tilgang ved at opkvalificere det socialfaglige relationsarbejde. Vi tror på, at bedre relationer i samarbejdet mellem borger
og kommune giver et langt bedre grundlag for fælles løsninger med
borgeren.
Når borgeren er i kontakt med flere forskellige afdelinger og myndigheder i kommunen, skærper Specialrådgivningen dertil fokus på
helhedsorienteret vejledning, sammenhæng i og mellem indsatser og
kvalitet i myndighedsafgørelserne.
2) Åben dør – åbent tilbud om rådgivning og hjælp
Multihuset og Bostøtteteamet etablerer et tilbud om ”Åben dør”. Her
kan borgere over 18 år eller deres pårørende få akut støtte, omsorg
eller rådgivning. Rådgivningen kan gives anonymt. I ”Åben dør” er der
fokus på, at borgeren hurtigt får løst sine udfordringer, og at hjælpen
tager afsæt i borgerens motivation, håb og drømme.
Ved behov kan borgeren efterfølgende tilbydes tidsafgrænsede afklarings- eller mestringsforløb individuelt eller i gruppe. Der er tale om
åbne tilbud uden visitation, som har et forebyggende sigte. ”Åben dør”
kan også hjælpe med at skabe kontakt til eksempelvis sagsbehandler,
egen læge eller behandlingspsykiatrien, hvis der er brug for det.

Når man første gang
henvender sig med et barn,
der har det svært, dér skal
man mødes. Forældrene
skal tages alvorligt.”
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3) Bedre overgange fra ung til voksen
Børne- og Familieafdelingen vil i samarbejde med sektoren for Handicap, Psykiatri og Misbrug og andre relevante samarbejdspartnere
igangsætte tiltag, der kan understøtte en bedre overgang fra ung til
voksen for unge med handicap eller psykisk sårbarhed. Fokus vil
være på tidligere og mere helhedsorienteret rådgivning og vejledning
samt på opdatering af information om overgange, blandt andet på
hjemmesiden.
Der vil blive iværksat et samarbejde for unge med særlige behov fra
det 15. år. Samarbejdet vil med afsæt i en tidlig og forebyggende
indsats sikre en helhedsorienteret tilgang. Fokus for indsatsen er
udvikling af potentialer og selvstændighed, så vi støtter den unge på
vej mod et selvstændigt unge- og voksenliv.
4) Styrket tidlig og tværfaglig rådgivning på skolerne
Børne- og Familieafdelingen styrker i de kommende år Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning (PPR). På hver af de tre skoler i Brøndby
ansættes en medarbejder fra PPR, der skal styrke det tidlige forebyggende arbejde med et stigende antal børn med særlige behov,
herunder handicap eller psykisk sårbarhed. PPR har fokus på det
enkelte barns udfordringer, og på at styrke fællesskabernes muligheder for at give plads til børn med særlige udviklingsbehov.

Vi ønsker en sagsbehandler, der fungerer som bindeled, så man ikke selv skal forsøge at være den,
der samler alle trådene.”
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Vi ved som forældre rigtigt meget, men vi ved
heller ikke altid præcist, hvordan vi kan hjælpe
vores børn. Derfor er det så vigtigt, at sags
behandlerne ved noget og lytter til os.”

Den sammenhængende børnepolitik:
I Brøndby Kommune er det en grundlæggende værdi, at børn og unge med
særlige behov, forsøges støttet så tæt
på deres nærmiljøer som muligt, via
en tidlig, forebyggende og tværfaglig
indsats.
Læs mere i Den sammenhængende
børnepolitik på brondby.dk
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Indsatsområde 2. En del af fællesskabet
Der er brug for flere fritidsaktiviteter, hvor de har
erfaringer med vores børn og har nogle målrettede
tilbud.”

Borgere med handicap eller psykisk sårbarhed oplever oftere end
andre mennesker, at være uden for eller mangle tilknytning til fællesskaber i lokalsamfundet, fritids- eller kulturlivet eller i det politiske liv.
Det er vigtigt for os alle sammen, at indgå i sociale fællesskaber,
hvor vi kan bidrage og opleve os vigtige og værdsat af andre. Vi ved
også, at det giver livskvalitet, at dyrke sine interesser og have et
socialt netværk.
Alle skal have mulighed for oplevelser sammen med andre, for at
bidrage til fællesskaber og for at få støtte i fællesskaber. For borgere
med handicap og psykisk sårbarhed – og for deres familier – kan
det gøre en stor forskel. For søskende til et barn med handicap kan
det eksempelvis også være vigtigt, at mødes med andre søskende i
samme situation og dele oplevelser og erfaringer i et fælles rum.
Vi har alle et ansvar for, at udvikle og invitere ind i fællesskabet, og
vi vil som kommune gerne række ud og invitere til nye samarbejder,
som kan realisere visionen om, at alle skal være en del af fælleskaber. Brøndby Kommune vil arbejde på at skabe gode rammer for
deltagelse i fællesskaber i samarbejde med borgere, foreninger og
fritids- og kulturlivet.

Jeg savner også fokus på søskende i forhold til det
gode børneliv. Søskende kan meget hurtigt komme
til at agere som voksne, og de kan have brug for et
rum, hvor de kan tale om det her.”
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Målsætninger
• Borgere med handicap eller psykisk sårbarhed skal have mulighed for at være en aktiv del af og bidrage til fællesskaber i lokalsamfundet, i fritids- og kulturlivet og det politiske liv.
• Børn og unge med funktionsnedsættelser skal have bedre muligheder for at deltage på egne præmisser i specialsport i og uden
for kommunen samt i fritids- og kulturlivet.
• Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser kan få
støtte i fællesskaber med andre i samme situation.
Initiativer
5) Flere aktiviteter og klubtilbud for borgere med handicap
Der etableres aktivitetsfællesskaber med beboere i Brøndby
Kommunes botilbud og interesserede borgere/frivillige om for eksempel fælles kulturoplevelser, spil, musik, motion, madlavning osv.
Tiltaget skal give beboerne flere relationer og nye netværk - ud fra
et samvær om fælles interesser, både i og uden for botilbuddene.
Aktivitetsfællesskaberne skal forankres som et fast tilbud for be
boere i botilbuddene i Brøndby og som et attraktivt sted at være
frivillig. Det undersøges, om der også kan etableres et særligt café
tilbud for unge i alderen 18 – 30 år.

6) Sammen om Multihuset:
Frivillig- og brugerdrevne caféer i Multihuset
Brugere og medarbejdere i Multihuset, Bostøtteteamet og Behandlingscenter Brøndby arbejder i de kommende år på uddannelse af
frivillige fra brugergruppen (”peers”), som kan stå for aktiviteter med
andre brugere, være motionsvenner, værter og lignende i tilbuddene. Samtidig vil der blive arbejdet på at rekruttere frivillige borgere,
som har lyst til at give en hånd med. Det er blandt andet tanken, at
caféerne i Multihuset fremover drives af brugere og frivillige.
7) Bedre muligheder for at børn og unge kan dyrke specialsport
Brøndby Kommune indgår i samarbejde med andre kommuner i
initiativet om en fælleskommunal idrætspulje for specialsport. Det
betyder, at børn og unge kan tilmelde sig en bred pallette af sportsgrene, som er målrettet børn og unge med handicap eller psykisk
sårbarhed. Børne- og Familieafdelingen videreformidler proaktivt
mulighederne for at tilmelde sig en specialsport til familier i målgruppen, så flere børn og unge kan dyrke sport.
8) Søskendegrupper til børn og unge
Der etableres søskendegrupper for børn og unge, hvis søster eller
bror har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Grupperne
kan give søskende et frirum med andre i samme situation, som de
kan spejle sig i og dele erfaringer og oplevelser med. Her kan man
tale med ligesindede om, hvordan det er at være søskende – og
deltagerne får støtte og redskaber til at forstå og tale om svære ting.
Søskendegrupperne varetages af kommunens specialpædagogiske
vejleder sammen med Børne- og Familieafdelingen.

Vi kunne tænke os flere aktiviteter om aftenen,
flere ture ud af huset. Mange spiser også alene
om aftenen og er ensomme. Det ville være
godt, hvis vi kunne lave mad sammen for en
billig penge og spise sammen.”
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Ungekulturhus Pilegården og ny rådgivning for unge
Ungekulturhuset Pilegården er for alle kommunens unge mellem
16 og 29 år.
Det er et mødested med mange åbne tilbud om aktiviteter hver
aften fra mandag til torsdag. Man kan bl.a. skabe events, strikke,
dyrke e-sport, spille et brætspil eller spise med.
I Ungekulturhuset har ungerådgivningen RUM base. Det er et gratis rådgivningstilbud til unge mellem 16 og 29 år, herunder psykisk
sårbare unge. Tilbuddet er til alle unge, der har brug for nogen at
tale med eller hjælp til praktiske udfordringer.
Se mere om tilbud til unge i Brøndby på brondby.dk
under Ung i Brøndby
Pilegården og RUM er også på Facebook
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Indsatsområde 3. Sammenhængende forløb mod uddannelse og job

I Brøndby Kommune har uddannelse og beskæftigelse høj prioritet
– også for borgere med handicap eller psykisk sårbarhed. Mange
borgere modtager indsatser fra flere dele af kommunens forvaltninger, så det er afgørende, at indsatserne er sammenhængende og
helhedsorienterede.
Alle borgere skal støttes bedst muligt til et bedre og mere selvstændigt liv med tilknytning til samfundets fællesskaber, uddannelse og
arbejdsmarked.
Borgerne skal opleve mere sammenhængende helhedsorienterede indsatser, og vi skal som kommune blive bedre til at sætte ind
tidligere og mere tværfagligt. Vi skal forebygge at mennesker, som
får et handicap, falder ud af arbejdsmarkedet, og vi skal styrke den
tidlige indsats for, at alle unge får uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere, som er ledige i længere tid, har typisk også
andre problemer end ledighed, og her skal vi sætte tidligere ind for at
kompensere eller støtte op ved handicap eller psykisk sårbarhed.

Målsætninger
• Flere borgere med handicap eller psykisk sårbarhed opnår en
øget tilknytning til samfundets fællesskaber, uddannelse og arbejdsmarked.
• Færre borgere med handicap eller psykisk sårbarhed mister job
eller frafalder uddannelse på grund af en erhvervet funktionsnedsættelse.
• Borgere med behov for både sociale og jobrettede indsatser
oplever en tidligere og mere helhedsorienteret indsats på vej mod
uddannelse og beskæftigelse.

Alle børn og unge skal tilbydes den
uddannelse og lærdom, de ønsker.”
Initiativer

Mennesker med handicap og ældre er de
største minoriteter i DK. I virkeligheden vil
vi være med – i samfundet, fritidslivet og på
arbejdspladsen.

9) Ungeguider – en hjælp på vej mod uddannelse eller job
Som en del af den koordinerede ungeindsats i Brøndby Kommune
uddanner vi et korps af ungeguider. Unge fra 8. klasse til 25 år med
behov for støtte til at gennemføre en uddannelse eller komme i job
kan få en ungeguide. Ungeguiden er en fast kontaktperson, som
støtter den unge og blandt andet skal varetage koordinering på
tværs af forvaltninger. Det sikres, at der er ungeguider med en specialviden som gør, at de særligt kan støtte unge, der har et handicap
eller er psykisk sårbare.
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10) Helhedsorienteret indsats for ledige unge og voksne
Jobcenter Brøndby og Handicap, Psykiatri og Misbrug vil i de kommende år videreudvikle et endnu tættere tværfagligt samarbejde.
Fokus er på et tættere samarbejde med borgeren, brug af netværksmøder og koordinerede planer med fælles mål. Det skal resultere i, at borgere med handicap eller psykisk sårbarhed modtager en
sammenhængende og helhedsorienteret indsats, som støtter dem i
at opnå og fastholde tilknytning til samfundets fællesskaber, uddannelse og arbejdsmarked. Særligt fokus er på unge og voksne med
længerevarende ledighed og andre problematikker end ledighed.
11) Tværfaglig indsats for personer, der har fået en hjerneskade
Jobcenter Brøndby m. fl. afprøver en tværfaglig, koordineret og helhedsorienteret indsats for personer i den erhvervsaktive alder med
senfølger efter hjerneskade, herunder eksempelvis hjernerystelse.
Indsatsen skal medvirke til, at borgerne oplever færre og mindre
indgribende sygdomssymptomer, forbedret livskvalitet og forbedrede muligheder for (fortsat) selvforsørgelse. Indsatsen involverer
Jobcentret, Træningscenter Brøndby og eksterne samarbejdsparter.

Der skal være flere jobtilbud til psykisk sårbare.”

Vi er opmærksomme på, at rådgive
borgere om mulighed for fortrinsadgang
til jobsamtaler:
Når borgere med et handicap søger en stilling i
det offentlige er der mulighed for fortrinsadgang
til at komme til jobsamtale. Få rådgivning om
ordningen i jobcentret eller læs mere star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Familier i Forandring - tilbud om familiekoordinator når en forælder er tilknyttet
jobcentret:
Familier i forandring (FIF) er et tilbud om en familiekoordinator til familier med komplekse
problemer, hvor mindst en af forælderne er
tilknyttet jobcentret. FIF kan hjælpe forældre
tættere på arbejdsmarkedet og støtte trivslen for
alle i familien.
Mange af familierne i FIF har børn med et handicap, og det kan være en udfordring, at få hverdagen til at hænge sammen med mange kontakter til skole, behandlingstilbud, kommunale
myndigheder mv.
Få mere at vide i jobcentret.
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Indsatsområde 4. Sundhed for alle

Sundhed skal være en naturlig og integreret del af kommunens
tilbud og virke. Sådan står der i kommunens sundhedspolitik. Lighed
i sundhed handler om, at alle skal have lige adgang til sundhedsvæsenet. Der er derfor brug for, at vi styrker fokus og indsatser for
lighed i sundhed for mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed. Det kan både være som tiltag, der giver bedre muligheder for
at deltage i og få gavn af de etablerede sundhedstilbud, og som et
styrket fokus på sundhed i kommunens egne tilbud og indsatser.
Fagpersoner skal være opmærksomme på, at borgere med handicap eller psykisk sårbarhed er en særligt udsat gruppe, så de støtter
den enkelte i forhold til egen sundhed - mentalt, fysisk og psykisk. Vi
ved eksempelvis, at fysiske sygdomme ikke opdages og behandles
så tidligt som hos den øvrige del af befolkningen, og at levetiden er
markant kortere.
Det betyder, at der er brug for et øget fokus på at fremme lighed i
sundhed. Sundheden for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed skal løftes, hvilket kræver indsatser i kommunen, i behandlingssystemet og i fritids- og foreningslivet.

Vi skal også blive bedre til at arrangere aktiviteter
for hinanden – og måske finde frivillige, som kan
lære os yoga eller mindfulness.”
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Målsætninger
• Brøndby Kommune fremmer lige adgang til sundheds- og behandlingstilbud og tilbyder flere sundhedsfremmende aktiviteter i
kommunens tilbud.
• Flere borgere med handicap eller psykisk sårbarhed i udsatte
positioner er aktive i forenings- og fritidslivet.
• Borgere med handicap eller psykisk sårbarhed tilbydes systematisk
fysisk aktivitet og sundhedsfremmende aktiviteter i hverdagen, og
der er fokus på kost, motion og mental trivsel i bo- og dagtilbud.
Initiativer
12) Sundhedstjek og støtte til sundhed
Alle beboere i botilbud og borgere med psykisk sårbarhed, der er
tilknyttet Multihuset eller Behandlingscenter Brøndby, tilbydes sundhedstjek ved intern sygeplejerske eller tilknyttet læge. Tilbuddene
følger op med støtte til borgeren ved eventuel kontakt med ordinære
sundheds- eller behandlingstilbud og motiverer til sundhedsfremmende aktiviteter. Det kan både være i form af mere bevægelse i
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13) Fritidspas bygger bro til motion i fritids- og foreningslivet
Fritidspas er et tilbud til borgere, der ellers ikke har råd til at gå til
sport eller motion i fritids- og foreningslivet. Ordningen skal være
en brobygning til fritids- og foreningslivet, og dermed til deltagelse i
samfundets fællesskaber. Her kan Fritidspas være en hjælp til udsatte og økonomisk udfordrede borgere, der ellers ikke har råd, og som
er tilknyttet Multihuset eller Behandlingscenter Brøndby. Multihuset
og Behandlingscenter Brøndby støtter samtidig op, fx med motiverende samtaler, motionsgruppe eller motionsvenner.
14) Psykiatri og misbrugsbehandling rykker tættere på borgerne
med integreret behandlingstilbud
Behandlingscenter Brøndby og Region Hovedstadens Psykiatri samarbejder fra 2020 om at skræddersy et behandlingstilbud, som ligger
i lokalområdet, og dermed er mere tilgængeligt for borgere i Brøndby
og andre borgere på Vestegnen. Sammen med APU (Ambulatoriet
for Psykoterapeutisk Udvikling) etablerer behandlingscentret i Brøndby en samtidighedsbehandling af borgere med misbrug og psykiske
lidelser (dobbeltdiagnoser). Den enkelte borgers misbrugsbehandler
vil koordinere mål og plan for det samlede behandlingsforløb.

Jeg kunne godt tænke mig flere aktiviteter
uden for Multihuset – at komme mere i svømmehallen.”
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15) Bo- og dagtilbud for voksne i Brøndby ’skruer op for det
sunde’
Bo- og dagtilbuddene i Brøndby Kommune udarbejder sammen med
borgerne en sundhedspolitik, som både omfatter kost, bevægelse/
motion og mental sundhed. Fokus er på at ’skrue op for det sunde’
på en sjov måde i hverdagen, alt efter borgernes interesser, behov og
ønsker. I botilbuddene gives der samtidig tilbud om diætist for borgere med et særligt behov for vejledning omkring kost og ernæring. På
Job- og Aktivitetscenter Vestegnen tilbydes fra 2021 borgerrettede
kurser med fokus på sundhedsfremme, mental og fysisk sundhed.

Ulighed i sundhed
Mennesker med psykiske vanskeligheder har statistisk set flere fysiske helbredsproblemer og en kortere
levetid end resten af befolkningen. Gennemsnitligt lever
mænd og kvinder med psykiske vanskeligheder hhv. 15
og 20 år kortere end den øvrige befolkning. Sundheden
og den gennemsnitlige levetid blandt voksne udviklingshæmmede er også markant dårligere end hos den
øvrige befolkning
(Kilde: Socialstyrelsens hjemmeside 17.12.2019
og Statens Institut for Folkesundhed 2014).
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Indsatsområde 5. En mere tilgængelig kommune

Forudsætningen for, at alle kan deltage i samfundslivet er, at mennesker med handicap har lige adgang til bygninger, byrum, natur
og transportmidler. Brøndby Kommune arbejder derfor løbende på
at forbedre tilgængeligheden i det offentlige rum for borgere med
handicap. Disse tiltag tilgodeser også andre borgere i kommunen,
herunder ældre, dårligt gående m.fl.
Tilgængelighed er også lige adgang til alle former for information,
viden og kommunikation, som giver mulighed for at deltage aktivt i
demokratiet og samfundets fællesskaber. Samtidig øges brugen af
digitale platforme og services, både i samfundet generelt og i Brøndby Kommune. Derfor skal vi løbende arbejde på, at sikre den digitale
tilgængelighed for borgere med handicap. Det skal være muligt for
borgere med handicap, at få adgang til information og deltage i den
offentlige debat på lige fod med andre.

Initiativer
16) Bedre veje i Brøndby – overkørsler, ramper og kantsten
prioriteres
Teknik- og Miljøforvaltningen udskifter løbende vejbelægninger i
overkørsler, så de eksisterende brostensbelægninger erstattes med
asfalt for at forbedre jævnheden og dermed tilgængeligheden ved
overkørslerne. Desuden sænkes kantsten eller der etableres ramper
ved kantsten. Tilpasningerne sker fortløbende i forbindelse med renovering af vejene i kommunen. Det tilstræbes, at mindst 20 nedkørsler renoveres på denne måde i perioden 2020-2023.

Målsætninger
• Forbedre tilgængeligheden for borgere med handicap i trafikken,
så det er nemt og sikkert at færdes i kommunen.
• Sikre den fysiske tilgængelighed til kommunens bygninger, kulturtilbud, byrum og naturområder.
• Styrke den fysiske tilgængelighed i forbindelse med byudvikling
og lignende store projekter, fx etablering af letbane.
• Sikre og løbende forbedre tilgængeligheden til digital viden og
kommunikation på kommunens hjemmeside og digitaliserede
borgerservices på hjemmesiden.
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Jeg er meget dårligt gående og bruger minicrosser
og rollator, så en beton-/asfalt sti på Brøndby Strand
ville hjælpe mange kørestolsbrugere, så vi også har
mulighed for at komme på stranden – måske endda
en platform, så vi oven i købet kan komme i vandet,
det ville være fantastisk dejligt.”

Giv et praj
Støder du på et hul i vejen eller fortovet, en rampe der er gået i stykker eller
andet, som skal repareres af hensyn til
tilgængeligheden i kommunen – så giv
os et praj på kommunens hjemmeside
under Giv et praj. Samme sted er der
links til Giv et praj-app´en i App Store
og Google Play.
Info om tilgængelighed
Mange kulturtilbud og lignende informerer om deres tilgængelighed. Kulturhusene Kilden og Brønden informerer
på deres hjemmesider under Find vej.
Hjælpemidler
Har du eller dit barn et varigt fysisk
eller psykisk handicap kan du søge om
hjælpemidler, der kan lette hverdagen.
På kommunens hjemmeside er der
samlet informationer om typer af hjælpemidler, ansøgning mm.
Læs mere her brondby.dk
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17) Kortlægning og strategi for tilgængeligheden i Brøndby
Teknik- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med bygningssyn af alle
kommunale ejendomme udarbejde en kortlægning af tilgængelighed.
Det vil give et grundlag for at prioritere fremtidige tilgængelighedstiltag. Samtidig vil Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med
ejendomsstrategien udarbejde en strategi for tilgængelighed. Det sker
for at sikre et mere ensartet tilgængelighedsniveau.
Teknik- og Miljøforvaltningen vil aktivt inddrage Handicaprådet ved
udarbejdelsen af strategien for tilgængelighed. Handicaprådet vil få
mulighed for at invitere relevante handicaporganisationer og borgere
til denne dialog. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derudover en gang
årligt deltage i dialogmøde i Handicaprådet om tilgængelighed.
18) Tilgængelighed med borgernes behov i fokus
Ved store nye projekter vil Teknik- og Miljøforvaltningen rådføre sig
med en tilgængelighedsrevisor. Dermed vil alle større projekter indebære en systematisk granskning af tilgængelighed i alle tre faser;
planlægning, gennemførelse og afrapportering.
19) Kommunens hjemmeside skal være tilgængelig for alle
I 2020 etableres en ny hjemmeside for Brøndby Kommune. Hjemmesiden vil overholde de lovmæssige standarder for tilgængelighed. Vi
vil desuden inddrage borgere med handicap eller psykisk sårbarhed i
brugertesten af hjemmesiden og bruge deres input aktivt til at sikre, at
hjemmesiden bliver brugervenlig og tilgængelig.
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Handicappede interesserer sig for andet end
handicappolitik – de interesserer sig f.eks. for miljøspørgsmål og den politiske debat, så der skal
sørges for tilgængeligheden – ikke mindst den
digitale.”Giv et praj

I skal spørge jer selv:
Hvordan designer vi
vores omgivelser, så
alle kan være med.”
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Hvordan arbejder vi med indsatsområderne?

Handicap- og psykiatripolitikken skal være kendt og brugt i kommunen. Den skal være et redskab, som alle kan bruge, og som medvirker
til at skabe dialog og opmærksomhed i så mange sammenhænge som
muligt.
Brøndby Kommunes indsats for borgere med handicap eller psykisk
sårbarhed skal gøre en positiv forskel i forhold til de målsætninger, der
indgår i denne politik. Vi vil følge op på indsatsområder og initiativer i
perioden 2020 – 2023 med en midtvejsstatus og en slutstatus til Handicaprådet og Kommunalbestyrelsen.

Brug dit Handicapråd
Handicaprådet arbejder med generelle spørgsmål om ligebehandling af
mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed i Brøndby Kommune.
Rådet har hørings- og udtaleret og er rådgivende i forhold til kommunalbestyrelsen i alle handicaprelevante spørgsmål.
Handicaprådet ønsker at være et aktivt dialogforum mellem borgere og
Brøndby Kommune. Rådet behandler ikke konkrete enkeltsager, men
arbejder med generelle spørgsmål af betydning for mennesker med handicap eller psykisk sårbarhed og deres hverdag.
Handicaprådet består af tre medlemmer fra Danske Handicaporganisationer og tre medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.
Du kan kontakte dit lokale handicapråd på: handicapraad@brondby.dk.
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