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Tillgänglighetspolicy för Österåkers kommun 
 
Österåkers kommun ska ha som mål att vara en välkomnande kommun för alla. 
 
Varje invånare, besökare och medarbetare ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor och 
mångfald ska ses som en grund i samhällsgemenskapen. \ila invånare, besökare och medarbetare 
oavsett fysiskt, psykiskt eller social funktionsnedsättning ska ges förutsättning för att få en 
jämförbar situation som personer utan funktionsnedsättningar. 
 
Kommunen ska arbeta långsiktigt med tillgänglighet utifrån en övergripande handlingsplan som 
beslutas av kommunstyrelsen. Kommunens förvaltningar och verksamheter ska bryta ned 
handlingsplanen med tydliga mätbara mål och förankra handlingsplanen i sina verksamheter.  
 
Syftet med handlingsplanen är att göra verksamheterna och orten som helhet tillgänglig för 
invånare, besökare och medarbetare i Österåkers kommun. Kommunstyrelsen följer upp för att 
se om förvaltningar och verksamheters mål efterlevs. 
 
Som grund till Österåkers kommuns tillgänglighetspolicy och handlingsplan ligger FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som antogs av FN:s 
generalförsamling och ratificerades av den svenska regeringen 2008 . 
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