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Kommunfullmäktiges beredning för omsorg och livsmiljö har arbetat fram en tillgänglighetspolicy som
utgår från Tierps kommuns vision. En vision där god livsmiljö, utveckling och tillväxt samt barn och unga
står i fokus.

Förslag om Tillgänglighetspolicy
I Tierps kommun ska offentlig service vara tillgängligt för alla oberoende av arbete, bostadsort,
fritidssysselsättning eller funktionsnedsättning. Ett tillgängligt samhälle fungerar bättre för alla invånare,
oavsett funktionsnedsättning och särskilda behov. Det ökar individens rörlighet och förmåga att delta.
Tierps kommuns tillgänglighetspolicy tar sin utgångspunkt i Tierps kommuns vision, i FN: s
standardregler om tillgänglighet samt hos individen och individens vilja att välja.

Målgrupper
Kommuninvånarna
Tillgängligheten till samhället, för varje enskild individ, skall förbättras i hela kommunen. Senast 2010
skall Tierps kommuns verksamhetsområden vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.
Offentliga miljöer bör vara tillgängliga för alla.
Näringslivet
Näringslivets tillgänglighet till kommunens service skall öka likväl som att individens tillgänglighet till
näringslivet ska öka.
Arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden för invånarna i Tierps kommun, både offentlig och privat, skall nå en ökad
tillgänglighet för alla individer. Näringslivet tillgänglighet till arbetskraft ska öka och hela kommunens
arbetsmarknad ska göras tillgänglig för alla kommuninvånare.

Kriterier för Tillgänglighet
•

•
•

Rörlighet är grunden för en fungerande och god livsmiljö. Det handlar om de fysiska
möjligheterna att ta sig till och från, om möjligheterna att göra karriär, att få önskad utbildning
och att kunna tillgodogöra sig möten med andra. Rörlighet kan mätas genom tillgång till
kommunikationer exempelvis turtäthet, öppettider och möjligheten till kompetensutveckling.
Trygghet är viktigt. En plats som upplevs som otrygg besöks inte lika ofta som en trygg plats. Det
gäller både fysisk, social och elektronisk miljö. Trygghet kan mätas genom exempelvis
vägbelysning, övergångsställen eller graden av kommunal service.
Jämlikhet är ett grundläggande begrepp för tillgänglighet, oberoende av kön, ålder,
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Jämlikhet kan handla om antal
kilometer gång- och cykelväg, antal dokument tillgängliga på olika språk och tillgängliga för olika
funktionsnedsättningar.

Denna tillgänglighetspolicy skall ligga till grund för alla framtida måldokument och
handlingsplaner samt för allt planeringsarbete som sker i offentlig service och förvaltning.
Varje individs och intressegrupps möjlighet att påverka sin egen livssituation beaktas som ett
viktigt led i tillgänglighetstänkandet. Det är en demokratifråga.
Tillgänglighetspolicyn baseras på gällande lagar och förordningar, vilka kan beställas via
Medborgarservice eller hämtas på Tierps kommuns hemsida.
Uppföljning av policyn ska ske vartannat år, baserat på nämnda kriterier, med start 2010.

