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Inledning 

Förenta nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning utgår från de mänskliga rättigheterna och finns till för 

att främja, skydda, och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Konventionen anger att 

personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och 

delta i samhället på jämlika villkor som alla andra.  

 

I FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling lyfts 

funktionshinderperspektivet in i flera mål för hållbar utveckling. 

Funktionshindrade lyfts särskilt in som viktiga målgrupper i: 

 utformandet av lärmiljöer för inkludering 

 arbetet mot ojämlikhet och rättvis fördelning av resurser 

 en social, ekonomiskt och politisk inkludering 

 anpassning av hållbara transportsystem 

 genomdrivandet av en icke-diskriminerande politik. 

 

Nationella mål och inriktning för funktionshinderpolitiken 

I november 2017 fattade riksdagen beslut om det nya målet och den nya 

inriktningen för att genomföra funktionshinderspolitiken. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.  

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet 

uppmärksammas.  

För att nå det nationella målet inriktas arbetet mot fyra områden: 

 

 Principen om universell utformning, 

 Befintliga brister i tillgängligheten, 

 Individuella stöd och lösningar för individens självständighet   

 Förebygga och motverka diskriminering. 

 

De begrepp som används i policyn utgår från begrepp som används i FN:s 

Agenda 2030, FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, den nationella funktionshinderpolitiken samt 

Myndigheten för delaktighet.  

Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person och omgivningen. 

Funktionsnedsättning innebär att en person har en fysisk, psykisk, 

intellektuell eller sensorisk (exempelvis nedsatt syn eller hörsel) nedsättning. 
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Härnösands kommun målprogram 2020-2023 

Kommunens vision 2020 - 2023 är Härnösand – bygger en hållbar 

framtid och anger som sitt gemensamma mål att verka för ett solidariskt 

samhälle för en hållbar framtid. Visionen omfattar alla invånare, oavsett 

ålder, kön, bakgrund och funktionshinder. Genom kommunens övergripande 

mål ska tillgänglighetsperspektivet vara ett perspektiv att förhålla sig, liksom 

barnrättsperspektivet. Verksamheterna i kommunen bidrar genom sina 

grunduppdrag som beskrivs i reglementet, till att tillgängligheten ökar inom 

varje målområde i tillgänglighetspolicyn.  

 

Kommunens övergripande mål 2020-2023  

1. Attraktivt boende med levande mötesplatser  

2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad  

3. Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete  

4. Kunskapsstaden där alla kan växa  

5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet  

6. God service med gott bemötande  

7. Framtidens arbetsgivare  

8. Välskött och stabil ekonomi 

 

Målområden för ökad tillgänglighet   

 

Genom att verka för att verksamheter, lokaler, information och 

kommunikation blir mer tillgänglig bidrar kommunen till det 

funktionshinderpolitiska målet om jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Digital delaktighet och 

tillgänglighet är en mänsklig rättighet. Alla har lika rätt att få möjligheter att 

använda digital teknik och digitala tjänster i samhället. Sedan 1 januari 2019 

trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ikraft. (2018: 

1937) Målen för ökad tillgänglighet gäller även för upphandlad verksamhet 

och ska följas upp av ansvarig huvudman. 

 

Målområde tillgänglig verksamhet 

 

Härnösands kommun ska särskilt verka för att göra verksamheten tillgänglig 

för personer med funktionsnedsättning. Verksamheternas grunduppdrag 

återfinns i nämndernas reglemente och nämnderna ska tillse att 

tillgänglighetsperspektivet genomsyrar alla välfärdsuppdrag man har i sina 

verksamheter.  

 Det sker genom att arbeta systematiskt, strategiskt och strukturerat 

för ökad tillgänglighet 
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Målområde tillgänglig information och kommunikation  

 

Härnösands kommun ska särskilt verka för att information och 

kommunikation är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 

 Det sker genom att utforma såväl extern webbplats, e-tjänster och 

mobilapplikationer så att personer med funktionsnedsättning kan ta 

del av dessa vilket även omfattar interna arbetssystem och intranät. 

 

 

Målområde tillgängliga lokaler 

 

Härnösands kommun ska särskilt verka för att verksamheternas lokaler och 

vallokaler ska bli mer tillgängliga och ge möjlighet för alla att delta, att 

arbeta och att besöka. 

 Det sker genom ett strukturerat och systematiskt arbete för 

kartläggning, anpassning och uppföljning av lokalernas 

tillgänglighet.  

 

Ansvar och organisation 

 

Tillgänglighetspolicyn är ett övergripande styrdokument som ger ett 

utföraransvar till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Nämnderna ska 

verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster (KL 8 kap 3§). 

Nämnderna ska i sin tur ge uppdrag till sina respektive förvaltningar om att 

förverkliga policyns mål.  

Kommunstyrelseförvaltningen har ett övergripande samordningsansvar och 

svarar för att kartläggningar och uppföljning sker på övergripande nivå. 

Uppföljning ska ske varje år på utförarnivå och av nämnderna. Uppföljning 

på övergripande nivå sker vartannat år, med start 2020. Stöd i uppföljning av 

målområdena utgår från MFD och dess verktyg för uppföljning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


