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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tillgänglighetsprogram för Hörby kommun,
förslag om remiss
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta:
-

Godkänna förslag till samrådshandling till Hörby kommuns
tillgänglighetsprogram

-

Remittera samrådshandlingen av Hörby kommuns
tillgänglighetsprogram till samtliga nämnder, handikapprådet
samt pensionärsrådet för yttrande under perioden 2019-03-20
– 2019-04-30.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan våren 2018 arbetat med att ta fram ett
tillgänglighetsprogram för Hörby kommun. Ett förslag till
samrådshandling till Hörby kommuns tillgänglighetprogram har
arbetats fram som innehåller vision, mål och riktlinjer för
kommunens tillgänglighetsarbete.
Syftet med tillgänglighetsprogrammet är att slå fast inriktningen för
Hörby kommuns arbete med tillgänglighet. Programmet och dess
riktlinjer syftar till att fungera som ett verktyg för
tillgänglighetsarbetet i kommunen.
Tillgänglighetsprogrammet pekar ut och presenterar vad som ska
göras samt organisation, rollfördelning och ansvar för att
tillgänglighetsarbetet genomförs.
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Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade december 2017 att uppdra
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett tillgänglighetsprogram
för kommunen. Kommunen är skyldig att verka för att lokaler,
verksamhet och information är tillgänglig samt utarbeta
handlingsplaner för tillgänglighet enligt förordning (2001:526) om

statliga myndigheters ansvar för genomförande av
funktionshinderspolitiken.
Framtagande av ett tillgänglighetsprogram är även en del av
motprestationen för stadsmiljöavtalet. Enligt överenskommelse med
Trafikverket ska programmet vara antaget senast oktober 2019.
Syfte
Syftet med tillgänglighetsprogrammet är att slå fast inriktningen för
Hörby kommuns arbete med tillgänglighet. Programmet och dess
riktlinjer syftar till att fungera som ett verktyg för
tillgänglighetsarbetet i kommunen.
Vision
Hörby kommuns övergripande vision med
tillgänglighetsprogrammet är att alla ska kunna vara delaktiga i
samhället oavsett funktionsförmåga.
Fokusområden, mål och riktlinjer
För att uppnå syftet med tillgänglighetsprogrammet har tre
fokusområden med tillhörande mål arbetats fram. Till varje
fokusområde finns underliggande riktlinjer om hur kommunen ska
arbeta för att uppnå målen.
Tillgänglighetsprogrammets målsättningar är att:
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Hörby kommuns offentliga lokaler och utemiljöer är
tillgängliga för alla.



Hörby kommuns information och kommunikation är
inkluderande och utestänger inte någon. Informationen och
kommunikationen är lätt att läsa, höra, se och förstå.



Hörby kommun är ett föredöme som arbetsgivare och har en
verksamhet som inte utestänger någon.

Fokusområdena och målen är generella och gäller för alla
verksamheter i kommunorganisationen. Tillgänglighetsarbetet
konkretiseras genom att varje verksamhet utformar åtgärder utifrån
fokusområdena och dess mål. Dessa åtgärder samlas i ett separat
dokument, som utgör Hörby kommuns handlingsplan för
tillgänglighet.
Handlingsplanen följs upp och uppdateras varje år. En lathund
kommer att tas fram som stöd för verksamheterna i arbetet med att
ta fram och följa upp åtgärder.
Fokusområden, mål och riktlinjer för tillgänglighet ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Nulägesbeskrivning
Till grund för programmet genomfördes 2018 en utredande
nulägesanalys av tillgängligheten i Hörby. Analysen omfattade en
intervjuundersökning, en översiktlig inventering av ett urval
byggnader och platser samt en genomgång av ett urval av
kommunens egna styrdokument. Nulägesanalysen har pekat på
brister och utvecklingsmöjligheter som ligger till grund för de
fokusområden, mål och riktlinjer som arbetats fram.
Samråd
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Under samrådstiden, 2019-03-20 – 2019-04-30, kommer
tillgänglighetsprogrammet att skickas till samtliga nämnder inom
kommunen, kommunens pensionärsråd och kommunens
handikappråd.
Tidplan
Arbetet fortskrider enligt tidplan. Efter samrådsperioden kommer
inkomna yttranden att sammaställas och vägas in i programmet
innan antagande. Beslut om antagande i kommunfullmäktige
beräknas ske i oktober månad. Sluttidpunkten för antagande av
tillgänglighetsplanen, som är en motprestation i stadsmiljöavtalet, är
i oktober 2019.
Efter antagande kommer arbetet med tillgänglighetsprogrammet
fortsätta genom implementering av programmet samt framtagande
av handlingsplan.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta:
-

Godkänna förslag till samrådshandling till Hörby kommuns
tillgänglighetsprogram

-

Remittera samrådshandlingen av Hörby kommuns
tillgänglighetsprogram till samtliga nämnder, handikapprådet
samt pensionärsrådet för yttrande under perioden 2019-03-20
– 2019-04-30.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse, Tillgänglighetsprogram för Hörby kommun,
förslag om samråd, 2019-02-22

-

Bilaga 1: Hörby kommuns tillgänglighetsprogram,
samrådsförslag 2019-03-04
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-

Bilaga 2: Tidplan för tillgänglighetsprogram för Hörby
kommun
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Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Hörby kommuns handikappråd
Hörby kommuns pensionärsråd

Åsa Ratcovich

Ida Linné

Samhällsbyggnadschef

Miljöstrateg

Mikael Wallberg
Planerings och utvecklingschef

