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Policy för tillgänglighet 

Härryda kommuns tillgänglighetspolicy beskriver kommunens 

förhållningssätt och ambitionsnivå för att långsiktigt förbättra 

tillgängligheten i kommunen. Policyn synliggör även att alla bär ansvar för 

att skapa förutsättningar för att göra kommunen tillgänglig för alla och att 

det är en del av kommunens grundläggande uppdrag. Genom 

tillgänglighetspolicyn bidrar Härryda kommun till att uppfylla det nationella 

målet för funktionshinderpolitiken samt bidrar till ett samhälle som är 

socialt hållbart i enlighet med kommunens vision och Strategisk plan för 

Agenda 2030. 

Nationellt mål för funktionshinderpolitiken: 

”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.” 

Bakgrund 

Det nationella funktionshinderpolitiska målet beslutades 2017 och utgår från 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika 

åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla 

personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras 

inneboende värde. I konventionen framgår att människors olika behov och 

förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet. 

Policy 

Härryda kommun möjliggör för kommuninvånare att ta del av den service 

och det utbud som den kommunala verksamheten erbjuder. 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra såväl den inre som yttre miljön. 

Det gör vi genom att: 

• Förebygga och motverka diskriminering

Diskriminering kan ske både utifrån bristande tillgänglighet i samhället och 

genom strukturer som missgynnar. Det kan också ske i form av direkta 

handlingar och agerande på individnivå. Relevant kunskap gällande 

tillgänglighet ska finnas hos berörd personal, särskilt bland dem som arbetar 

med barn och ungdomar. 

• Tillämpa principen om universell utformning

Universell utformning innebär att samhället utformas med medvetenhet om 

den variation och de olika behov som finns i befolkningen. Nya produkter, 

miljöer, tjänster och program ska utformas så att de i största möjliga 

utsträckning kan användas av alla. 
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• Identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten

Brister i tillgänglighet försvårar för personer med funktionsnedsättning att 

vara delaktiga på jämlika villkor som övriga befolkningen. Enkelt avhjälpta 

hinder ska identifieras och åtgärdas för att öka tillgängligheten i offentliga 

miljöer och verksamheter. 

• Eftersträva individuella stöd och lösningar för individens

självständighet

Universell utformning handlar om generella lösningar för att öka 

tillgängligheten, vilket inte alltid är tillräckligt. Individuella stöd och 

lösningar kan ses som kompensation av brister av samhällets utformning 

eller som kompensation av funktionsförmåga. Individuella stöd och 

lösningar ska eftersträvas för att säkerställa oberoende, självbestämmande 

och självständighet hos individen och möjliggöra delaktighet i samhället. 

Ansvar och roller 

Alla kommunens verksamheter och medarbetare bidrar till att skapa goda 

förutsättningar för att skapa en kommun som är tillgänglig för alla. Det 

innebär att alla har ett ansvar att i kommunikation, i bemötande och i 

utformningen av verksamheterna, bidra till att ingen blir exkluderad. 

Verksamhetsansvariga chefer har ett särskilt ansvar för ett inkluderande 

synsätt och att policyn efterlevs. 

Rådet för funktionshinderfrågor utgör ett organ för överläggningar, samråd 

och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de 

funktionsnedsattas riksorganisationer i kommunen.

Antagen av kommunstyrelsen 26 augusti 2021, § 28
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