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Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun 

Vision 
Hultsfreds kommun är ett föredöme i tillgänglighet. 

Mål 
God kommunal service i en trygg och säker kommun. 
   
Mångfald 
Hultsfreds kommun ska utforma samhället med mångfald som grund där alla människor 
kan medverka i utvecklingen för att nå full delaktighet och jämlikhet i samhällets ge-
menskap. 
 
Funktionsnedsättningsperspektiv 
Alla samhällsfrågor och funktioner i kommunen rör i något avseende människor med 
funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättning har samma rättigheter och 
skyldigheter som andra. Hultsfreds kommuns tillgänglighetspolitik ska inte vara skild 
från något politikerområde. 
 
Tillgänglighet – anpassning 
I Hultsfreds kommun ska frågan om tillgänglighet genomsyra alla verksamheter. Till-
gänglighet i lokaler, verksamheter, information och bra bemötande ska omfatta alla 
medborgare. 
 
Finansieringsprincipen 
Samhällets resurser ska fördelas utifrån individens behov. Jämlika levnadsvillkor kräver 
ibland att resurserna fördelas olika. 
  

Policyn bygger på FN:s 22 standardregler 
 
• Hultsfreds kommun ska aktivt verka för ökad medvetenhet i samhället när det gäller 
människor med funktionsnedsättningar, deras rättigheter, behov och möjligheter. 
 
• Hultsfreds kommun ska inom sitt verksamhetsområde förmedla kunskap till alla för-
troendevalda, ledare och anställda för ökad medvetenhet om människor med  
funktionsnedsättning och deras levnadsvillkor, rättigheter, behov och möjligheter. 
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• Hultsfreds kommun som arbetsgivare ska vara ett föredöme när det gäller förebyggan-
de arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och arbetsinriktad rehabilitering samt aktivt stöd-
ja och stimulera arbetsmiljöarbete för att säkerställa att redan anställda med funktions-
nedsättning kan behålla sina arbeten. 
 
• Hultsfreds kommun ska garantera utvecklingen av och tillgången till stöd och service 
som bidrar till den enskildes oberoende och möjligheter att utöva sina mänskliga och 
demokratiska rättigheter. 
 
• Hultsfreds kommun ska verka för att göra den fysiska miljön tillgänglig för kommunen 
invånare oavsett typ eller omfattning av funktionsnedsättning. Alla människor ska kunna 
delta i kulturella aktiviteter och ha samma möjligheter till rekreation och idrott på lika 
villkor. 
 
 • Hultsfreds kommun ska nyttja handikapporganisationernas kunskap i ett nära samar-
bete på alla nivåer inom kommunen. 
 
• Hultsfreds kommun ska verka för att oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller funk-
tionshinder ska den enskilde få god kommunal service i en trygg och säker kommun. 
  
 
Utifrån policyn kommer en handlingsplan att fastställas av kommunstyrelsen som konti-
nuerligt ska följas upp och vid behov revideras. 
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Handlingsplan  
Kommunstyrelsen beslutade § 73/2015 att anta följande handlingsplan till det 
tidigare antagna dokumentet ”Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds kom-
mun”.  

Utbildning 
Alla elever ska ha möjlighet, efter sina egna förutsättningar, att delta i de akti-
viteter som anordnas i samband med utbildning, exempelvis idrottsdagar, stu-
diebesök, resor. 

Boende 
Hultsfreds kommun ska tillförsäkra alla personer med funktionsnedsättning 
som så önskar boende med stöd och service som leder till social trygghet. 

Fysisk tillgänglighet 
Snöröjning bör ske på ett sådant sätt att snövallar inte hindrar framkomligheten 
för rörelsehindrade och personer med synnedsättning.  

Kultur och fritid 
Hultsfreds kommun ska stödja projekt som syftar till att integrera människor 
med funktionsnedsättning i kommunens föreningsliv. 
 


	Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun
	Vision
	Mål
	Policyn bygger på FN:s 22 standardregler

	Handlingsplan policy om ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun.pdf
	Handlingsplan
	Utbildning
	Boende
	Fysisk tillgänglighet
	Kultur och fritid



