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på adekvata aktiviteter 

 

 

Stockholm – en stad för alla 
Program för delaktighet 2011-2016 



Underlag för revideringen 

• Myndigheten för delaktighets (MFD:s) förslag på struktur för 

genomförande, uppföjning och inriktning inom 

funktionshindersområdet. 

 

• Rambölls utvärdering av stadens Program för delaktighet. 

 



Samlad utvärdering och analys av MFD  

• Utvecklingen inom funktionshinderspolitiken går framåt, men 

för långsamt och strategin har inte fått den effekt som avsågs. 

• Det finns fortfarande stor ojämlikhet i levnadsvillkoren och i att 

kunna delta på jämlika villkor i samhället. 

• Funktionshinderspolitiken behöver bli mer effektiv och 

systematisk. 



MFD:s förslag 

• Ska göra funktionshinderspolitiken mer effektiv,  

skapa långsiktighet och tydlighet.   

• Funktionshinderspolitiken ska rikta sig mot hela samhället. 

• Förstärkt koppling till arbetet med mänskliga rättigheter. 

• En enklare utformning av genomförandet och styrningen av 

funktionshinderspolitiken. 

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle, MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och 

inriktning inom funktionshindersområdet, MFD juni 2016. 

 



Förslag på reviderat nationellt mål  

för vad som ska uppnås  

Nuvarande formulering 

• Samhällsgemenskap med 

mångfald som grund, 

• Att samhället utformas så att 

människor med funktionshinder i 

alla åldrar blir fullt delaktiga i 

samhällslivet, 

• Jämlikhet i levnadsvillkor för 

flickor och pojkar, kvinnor och 

män med funktionshinder. 

 

Föreslagen formulering 

• Ett jämlikt och hållbart samhälle 

med mångfald som grund som 

respekterar och främjar alla 

mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter samt 

säkerställer delaktighet för alla 

personer med 

funktionsnedsättning. 

 



Förslag på reviderad inriktning 

för hur det ska uppnås 

• Fyra arbetssätt för att arbeta med ett funktionshindersperspektiv 

och därmed förebygga och undanröja funktionshinder:   

1. Med universell utformning göra rätt från början. 

2. Identifiera och åtgärda brister i efterhand. 

3. Med stöd och lösningar kopplat till individen stärka 

delaktigheten, samt 

4. Motverka all form av diskriminering. 

 

 



Förslag till ny strategi för genomförandet 

• Integrera funktionshinderspolitiken inom samhällets alla 

områden. 

• Både stabil och flexibel funktionshinderspolitik.  

• 9-årig strategi med inbyggda milstolpar. 

• En förenklad styrning av myndigheterna föreslås.    

• Mer tydliga och enhetligt formulerade mål och förbättrad 

uppföljning. 



Elva prioriterade samhällsområden 

• Arbete och försörjning 

• Utbildning 

• Transport  

• Byggd miljö och samhällsplanering 

• IT, innovation och teknikutveckling 

• Hälsa 

• Social välfärd 

• Kultur, idrott och fritid 

• Konsument 

• Demokrati 

• Rättsväsende 



• Resultat av Rambölls 

utvärdering  

 

Stockholm – en stad för alla 
 



Rekommendationer 

• Återspegla i större utsträckning det som studier visar påverkar 

möjligheterna att ta del av samhället på lika villkor, såsom 

ekonomi, hälsa och genus. 

• Indikatorer utifrån programmets mål behöver anges i stadens 

budget för att säkerställa att programmet följs upp. 

• Anpassa uppföljningen av programmet mer efter nämnders 

och styrelsers mandat och ansvarsområden.  

• Överväg att stryka krav på tre aktiviteter per mål och låt i stället 

uppföljningen avse resultaten. 

• Tydliga anvisningar för hur programmets resultat ska redovisas 

på ett enhetligt sätt (underlätta jämförelser och uppföljning). 



Revideringsarbetets organisation 

• Förslag till reviderat program innan årsskiftet(?). 

• Referensgrupp med företrädare för 

funktionshindersorganisationer   

• Arbetsgrupp med representanter från stadens verksamheter, 

hårda och mjuka förvaltningar och bolag   

• Styrgrupp med förvaltningschefer alt. avdelningschefer  

• Workshop med KS FH-råd den 28 september 



 Fortsättning följer! 
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