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Tillgänglighetspolicy för Grums kommun 

Bakgrund 

Grums kommun ska vara tillgänglig och jämlik. Oavsett funktionsförmåga 
ska varje människa kunna vara delaktig i samhället. Delaktighet uppnås 
genom att ge var och en förutsättningar för att delta och påverka. Därför ska 
Grums kommun arbeta för att alla får tillgång till och får vara en tillgång i 
samhället. I Grums kommun ska alla verksamheter utgå från att människor är 
olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål.  

Kommunen ska arbeta för att identifiera och åtgärda hinder för 
tillgänglighet. Generella lösningar som fungerar för alla ska vara det första 
alternativet i det kommunala arbetet. Om det inte räcker till för att skapa 
förutsättningar för delaktighet och jämlikhet för alla ska verksamheterna 
överväga särskilda insatser och individuella stöd. För att kunna förstå andras 
situation och förutsättningar krävs öppenhet och nyfikenhet men också 
kunskap. Delaktighet och jämlikhet Samhället ska utformas med gemenskap 
och mångfald som grund så att alla ges möjlighet till delaktighet i 
samhällslivet och får jämlika levnadsvillkor 

Syfte 
Ett attraktivt samhälle är tolerant, inkluderande och öppet. Kommunens 
tillgänglighetspolicy ska bidra till att främja dessa aspekter i syfte att Grums 
kommun fortsatt ska vara ett öppet och inkluderande samhälle. I det öppna 
samhället finns plats för alla medborgare. 

Kunskap och information 
Kommunen ska arbeta för gott bemötande och likvärdig behandling för alla 
människor och funktionsvariationsperspektivet ska ingå som en självklar del 
i kommunens alla verksamheter. Grundläggande kunskap ska finnas bland 
kommunens politiker och medarbetare om tillgänglighet, funktionsvariation, 
astma, allergi och överkänslighet. Relevant kunskap ska finnas hos berörd 
personal särskilt de som arbetar med barn och ungdomar. Den information 
kommunen producerar och förmedlar ska vara lättillgänglig och kommunen 
ska möjliggöra god kommunikation med medborgarna. Kommunen bör 
beakta tillgänglighet- och allergiperspektiv vid upphandlingar och vid beslut.  

Tillgänglighet i den fysiska miljön 
Kommunen ska verka för att den offentliga miljön på gator, torg, parker, 
lekparker och grönområden utformas och underhålls så att den kan användas 
av alla. Kommunens offentliga lokaler ska ha tillgängliga allmänytor, från 
enkelt avhjälpta hinder till en allergianpassad städning. Medarbetare bör 
undvika starka dofter bland annat parfym och tobak. Djurförbud råder i 
kommunens lokaler. 
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Tillgänglighet i den digitala miljön 
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till 
digital offentlig service, till exempel intranät eller webbplats. Information 
och dokument som tas fram av kommunens ska följa Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. 

Uppföljning 
För att för att följa upp efterlevnaden av tillgänglighetspolicyn ska varje 
verksamhet, i sin verksamhetsuppföljning till utskott, kort redovisa om sitt 
arbete med tillgänglighet. Varje områdeschef har ansvar för att uppfölj-
ningen görs och kommunchefen har huvudansvaret för att verksamheterna 
följer detta. 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937
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