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Bemötandeguide

Vi som är anställda och förtroendevalda i Hultsfreds kommun är måna om att ge 
våra kommuninvånare ett gott bemötande. 

Ett gott bemötande handlar om alla människors lika värde och om att alla har rätt 
att mötas med respect, att bli sedd som den man är och att få behålla sin 
integritet.

Värme och empati räcker långt i mötet, men ibland behövs speciell kunskap för att 
agera rätt när man möter människor med olika behov och förutsättningar.

Tillgänglighet och bemötande är en viktig del i vardagen. Denna guide för anställda och 
förtroendevalda kan vara till hjälp vid möte med personer med funktionsnedsättning. 

Vi är stolta över att anställda och förtroendevalda har en samsyn när det gäller 
bemötande
Vi missbrukar inte den makt vi har som förtroendevald eller tjänsteman.
Vi är medvetna om att människor är olika med olika kulturer och förutsättningar. 
Vi ser och respekterar den vi möter och har en dialog, inte en monolog.
Vi visar alltid hänsyn och respekt för den personliga integriteten. 
Vi vet att varje individ är unik och ska bemötas därefter.
Vi använder ett begripligt språk och undviker fackspråk. 
Vi är alltid närvarande i mötet.

Råd och tips
Tala aldrig förbi någon, tala med den som saken gäller. 
Försök att ha ögonkontakt. 
Var inte rädd för att fråga.
Tala lugnt i mötet.
En del funktionsnedsättningar är synliga medan andra inte är det. Det kan gälla hjärt- och 
lungsjuka, diabetiker eller personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Synnedsättning
Säg till då du kommer in i eller lämnar rummet. 
Presentera dig och berätta vad du kan hjälpa till med.
Fråga hur mycket personen med synnedsättning ser och anpassa dig efter det.

Utvecklingsstörning
Förvissa dig om att personen du talar med har uppfattat vad du sagt. 
Visa respekt för personen.
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Hörselnedsättning
Se på den du talar med och uttala orden tydligt.
Undvik bakgrundsljud då detta kan vara störande.
Om möjligt använd hörselslinga och tala gärna i mikrofon vid större samlingar.

Autism och närbesläktade funktionsnedsättningar
Var tydlig och håll dig till fakta.
Skämta inte om du inte talar om att du gör det. 
Använd inte ironi, bildspråk eller dubbelmeningar. 
Var tydlig och konsekvent.
Förvissa dig om att personen du talar med har uppfattat vad du sagt.
Stressa inte.

 Astma och allergi
 Se till att miljön är rök- och doftfri.   
 Respektera den som är allergiker.

 Elöverkänslighet
 Fråga vad som är bäst vad gäller miljön till exempel lysrör, dator, mobil. 
 Visa respekt för hur personen upplever sin situation.

Tänk om det skulle vara du eller jag!
Tänk på att det skulle kunna vara du eller jag som råkat ut för en olycka och sitter i rull- 
stolen eller har mist synen.
Tänk på hur du skulle vilja bli bemött då.
Tänk på att alla funktionsnedsättningar inte syns.
Tänk på att aldrig ifrågasätta en persons funktionsnedsättning.
Tänk på att du inte kan veta hur en person upplever sin funktionsnedsättning även om 
han/hon verkar glad och nöjd.
Tänk på att planera lokaler och verksamhet så att personer med funktionsnedsättning 
kan ta sig dit och vistas där.

Bemötandeguiden är framtagen i samverkan mellan Hultsfreds kommun, AssistCenter och 
handikapporganisationerna i Hultsfreds kommun 2007, reviderad av kommunkansliet i samråd med 
tillgänglighetsrådet, beslut i kommunstyrelsen § 34/2019-03-05. Dokumentet hette ursprungligen 
“Tillgänglighetsguide för anställa och förtroendevalda vid möten med personer med 
funktionsnedsättning".


