
För tillgänglighet
och delaktighet för
personer med 
 funktionsnedsättning

Funktionshindersombudsmannen
i Stockholms stad



Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett 
funktionsförmåga, där personer med funktionsnedsättning 
inkluderas och kan vara fullt delaktiga i samhällslivet på 
jämlika villkor som alla andra utan att bli diskriminerade. 
Funktions hinders ombudsmannen Astrid Thornberg 
stödjer och driver på stadens arbete.

Tillsammans med stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar
funktionshindersombudsmannen för att personer med funktions-
nedsättning ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor som 
alla andra. Arbetet utgår ifrån Stockholms stads program för
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 
Programmet baserar sig på den nationella funktionshinderspolitiken
och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser ska använda ett funktions-
hindersperspektiv i sitt arbete för att identifiera, förebygga och
åtgärda hinder så att personer med funktionsnedsättning kan  
delta fullt ut i samhällslivet. Jämställdhet och barns rättigheter 
enligt barnkonventionen är viktiga delar i arbetet, likaså att 
uppmärksamma anhörigas situation.

Funktionshindersombudsmannen är placerad på stadsledningskontoret.



Det här ingår i funktionshindersombudsmannens uppdrag

Funktionshindersombudsmannen ska

• stödja och driva på utvecklingen av arbetet för tillgänglighet,
jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättning inom Stockholms stad

• uppmärksamma att stadens nämnder och bolagsstyrelser 
tilllämpar funktionshindersperspektivet i arbetet

• samverka med stadens nämnder och bolagsstyrelser, kommun-
styrelsens råd för funktionshindersfrågor, andra myndigheter 
och aktörer

• bidra till ökad kunskap om FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning hos stadens nämnder och 
bolagsstyrelser

• svara för information, rådgivning och omvärldsbevakning
• rapportera till stadens politiska ledning om stadens arbete 

med tillgänglighet och delaktighet för personer med 
 funktionsnedsättning.



Avgränsningar av uppdraget

Funktionshindersombudsmannen ska inte handlägga 
enskilda ärenden eller företräda enskilda personer. 
Funktionshindersombudsmannen kan inte överpröva 
eller ändra beslut som stadens nämnder eller andra 
myndigheter har fattat.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för 
sin egen uppföljning och klagomålshantering.



FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions -
nedsättning ska främja, skydda och säkerställa mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter för personer med 
funktionsnedsättning. Alla lagar och all offentlig verksamhet 
i Sverige ska följa konventionen.

Konventionen innehåller ett antal allmänna principer
som ska genomsyra alla åtgärder som beskrivs 
i konventionens rättighetsartiklar:

• respekt för allas lika värde
• självbestämmande
• icke-diskriminering
• full delaktighet och 

inkludering i samhället
• respekt för människors

olikheter

• lika möjligheter
• tillgänglighet
•  jämställdhet
• respekt för barn med 

funktionsnedsättnings-
utveckling och rätt att 
bevara sin identitet.
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Kontakt

Har du frågor om funktionsnedsättning för personer under 
65 år i Stockholms stad är du välkommen att kontakta 
Kontaktcenter Funktionsnedsättning.
Telefon: 08-508 11 508
E-post: kc.funktionsnedsattning@stockholm.se.

Funktionshindersombudsmannen
i Stockholms stad

Astrid Thornberg 
astrid.thornberg@stockholm.se

start.stockholm/funktionshindersombudsmannen
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