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Inför revideringen av stadens delaktighetsprogram 

Nästa år ska Stockholm – en stad för alla, Program för delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 2011-2016 revideras. Vi är mycket positiva till att programmet utgår 
från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vilket banar väg 
för att se funktionshinderfrågor ur ett rättighetsperspektiv. Intentionen i programmet är bra 
och ger funktionshinderfrågor möjlighet att få genomslag i stadens verksamhet. Som vi ser det 
har programmet bidragit till mycket gott sedan det implementerats i stadens verksamhet. Vi 
ser fram mot att ta del av resultatet från utvärderingen av programmet. 
 
Inför revideringen ser vi ett behov av att utveckla programmet. Dels är det nödvändigt att 
revidera samt eventuellt utöka målen utifrån den funktionshinderpolitiska utvecklingen. Dels 
för att få en starkare koppling till FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och dess uppföljningsmekanismer. FN:s kommitté för rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) har kritiserat Sverige för att det på 
den kommunala nivån saknas indikatorer för hur konventionen tillämpas. Här kan staden 
använda delaktighetsprogrammet som ett medel att redovisa relevanta indikatorer. Kommittén 
har även rekommenderat Sverige att vidta effektiva och särskilda åtgärder för att förhindra 
flerfaldiga former av diskriminering av kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.  
 
En brist i delaktighetsprogrammet har varit att uppföljningen av mål, indikatorer och 
aktiviteter inte har redovisats på ett tydligt sätt. Vi vill att ett reviderat delaktighetsprogram  
ska ha tydliga målsättningar utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med  
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funktionsnedsättning samt tydliga mål och mätbara indikatorer som nämnder och styrelser ska 
följa upp och formulera aktiviteter utifrån. Det bör också få en tydligare roll i stadens 
styrning. Utöver programmets tre centrala styrdokument anser vi att FN:s konvention om 
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) också ska utgöra ett 
styrdokument och att delaktighetsprogrammet får ett tydligare genusperspektiv.  
 
Vi vill att förnyelsearbetet påbörjas i god tid och att funktionshinderrörelsen får möjlighet att 
påverka det nya programmets utformning. HSO Stockholms stad vill gärna delta i den 
processen.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Wanda Scherdin Emanuel Mörk 
Kanslichef   Ombudsman 
 


