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Tillgänglighetspolicy 

Sammanfattning 
Tillgänglighet handlar om att alla människor kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de ska 
och kan använda olika utrymmen och funktioner. Det handlar om att alla kan kommunicera och 
få information på det sätt de behöver samt tillgång till personlig service. Tillgänglighet är en 
förutsättning för att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna utvecklas och 
uppleva en god livskvalitet. I Plan- och bygglagen (PBL) finns stora krav på hur tomter och 
byggnader ska utformas för att vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Kraven gäller nybyggnation samt ändring och ombyggnad. 
Både allmänna lokaler, arbetslokaler och bostäder ska uppfylla krav på tillgänglighet och 
användbarhet. I Boverkets föreskrift och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet på 
allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader finns också krav på hur 
sådana miljöer ska utformas. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anta Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun, 
2. Uppdra till samtliga nämnder att upprätta handlingsplan under första halvåret 2018. 

Bakgrund 

Från 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Det nya förbudet i 
diskrimineringslagen ska stärka och komplettera de lagar och regler som redan finns om 
tillgänglighet. Förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så 
att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Att kunna delta i 
samhället oavsett funktionsförmåga är en grundläggande mänsklig rättighet. Flera konventioner 
och andra internationella åtaganden ställer krav på tillgänglighet som en mänsklig rättighet. 
Frågor och svar samt annan information om lagändringen finns samlat 
på Diskrimineringsombudsmannens webbplats. 

Nästan var femte person som bor i Sverige har någon form av funktionsnedsättning som påverkar 
deras vardag. En del funktionsnedsättningar är synliga, men det finns många som inte syns. Det 
är också viktigt att komma ihåg att en människas funktionalitet varierar och förändras genom 
livets olika skeden och från dag till dag. 
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Ett funktionshinder uppstår i relation till miljön. En dåligt utformad miljö eller verksamhet kan 
bli funktionshindrande för den som har en funktionsnedsättning. Åtgärder som är nödvändiga för 
att skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättning är å andra sidan ofta bra 
och användbart för andra. Det kan handla om röstutrop på bussar, rymliga hissar eller muntliga 
genomgångar i stället för skrivna rapporter och bildspel i skolor och på arbetsplatser. 

Bilaga 

)ari-(Jlor rriman 
Kommundirektör 

Fredrika Andersson 
Personalchef 
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Tillgänglighetspolicy Österåkers kommun 

Österåkers kommun ska så långt som möjligt vara tillgängligt för alla. 

Alla invånare oavsett fysiska, psykiska eller sociala hinder, ska kunna delta i samhället 
på lika villkor som en grund i samhällsgemenskapen. 

Kommunen ska arbeta långsiktigt utifrån handlingsplaner med att göra 
verksamheterna och orten som helhet tillgänglig för invånare, besökare och 
medarbetare i Österåkers kommun. 
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