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Det här tänkte vi prata om:

• Funktionshindersombudsmannens uppdrag

• Stockholms stads styrdokument - Program för tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning 

• Arbetet med tillgänglighet och delaktighet på Södermalms stadsdelsförvaltning 



Funktionshindersombudsmannens uppdrag   

• Driva på och stödja arbetet för jämlika levnadsvillkor, 
tillgänglighet och full delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättning (instruktion av 
KF),

• Information, rådgivning och omvärldsbevakning

• Samverka

• Rapportera till kommunfullmäktige

Strategisk funktion - samverkan - information –
uppföljning



Stockholms stads mål

Stockholm är en stad som är tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga, där 
personer med funktionsnedsättning inkluderas och kan vara fullt delaktiga i 
samhällslivet, utan att diskrimineras.



Program för tillgänglighet och delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

Beslut i KF den 28 maj 2018,

Ett styrdokument för Stockholms stads 
alla nämnder och bolagsstyrelser



Utgångspunkter

• FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, 

• Agenda 2030,

• Europakonventionen

• Nationella funktionshinderspolitiken,

• Lagstiftning, föreskrifter,

• Skillnader i levnadsvillkor kvarstår.



Begrepp och definitioner

• Funktionsnedsättning

• Funktionshinder

• Tillgänglighet

• Delaktighet



Funktionshindersperspektivet

→ Gör rätt från början med universell 
utformning,

→ Åtgärda befintliga brister i 
tillgängligheten,

→ Använd individuella stöd och lösningar,
samt,

→ Förebygg och motverka 
diskriminering

Inriktningen på 
arbetet – på ”vad” 

och ”hur”



Programmets fokusområden
4. Rätten  till information och  kommunikation samt 

att få  tillgång till ny teknik. 

5. Rätten till bästa möjliga hälsa.

6. Rätten till individuellt stöd.

7. Rätten till en meningsfull fritid.

8. Rätten att delta i demokratin.

1. Rätten till arbete och försörjning.

2. Rätten till utbildning och att få det 
stöd som behövs för att nå 
kunskapsmålen.

3. Rätten att kunna förflytta sig, vistas i 
och använda Stockholms inne- och 
utemiljö samt ha en fungerande 
bostad och garanteras säkerhet i kris.



Genomförande och uppföljning

• Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar 
för att genomföra och förverkliga 
programmet,

• Integreras i ordinarie planering och 
uppföljning (ILS),

• Preciseras i verksamhetsplanerna
(stödmaterial),

• Ansvar för uppföljning (budget-
anvisningar, tertialrapporter, VB),

• Ansvar för kunskap,

• Grund för samverkan.



Arbetssätt och verktyg 
• Kunskap,

• Följa lagar och annan reglering om tillgänglighet, 
delaktighet och jämlikhet,

• Skapa förutsättningar för tillgängliga lösningar (t.ex. 
tillgång till WiFi, skolplattform),

• Krav i upphandlingar, bidragsgivning, 
tillståndsgivning,

• Samverkan,  

• Bemötande

• Informera om verksamhetens tillgänglighet 
på webbplatsen, 



Informera om verksamhetens tillgänglighet 
i Hitta och jämför service

https://start.stockholm/om-
webbplatsen/ikoner-for-
tillganglighet/rapportera-in-tillganglighet/

https://start.stockholm/om-webbplatsen/ikoner-for-tillganglighet/rapportera-in-tillganglighet/


Exempel – Fokusområdet 
Rätten till en meningsfull fritid
• Utövare, åskådare, åhörare.

• Skapa förutsättningar för en 
meningsfull fritid för alla,

• Åtgärda hinder i de lokaler 
och miljöer som används,

• Samverka med föreningsliv 
och andra aktörer.



Utdrag ur Kommunfullmäktiges förslag till budget 2021-2023

Kommunstyrelsen ska

• Säkerställa att funktionshindersperspektivet 
beaktas i stadens verksamheter.

• Kommunstyrelsens råd för 
funktionshindersfrågor bistår i arbetet.



Kommunfullmäktiges budget 2021-2023 
(stadsdelsnämnder, fritid)

• Vissa kvällar i veckan erbjuda 
fritidsgårdsverksamhet specifikt riktad till 
ungdomar med funktionsnedsättning utifrån 
målgruppens behov 

• Tillhandahålla fritids- och mötesplatser som är 
inbjudande och erbjuder delaktighet för barn 
och unga med funktionsnedsättningar 



Åkeshovs sim- och idrottshall



Tillgänglig information om kultur- och 
fritidsutbudet för personer inom LSS 
• Aktörer får utbildning i Lättläst, uppmanas 

använda bilder och porträtt på ledare.  

• För närvarande samlas information på 
bloggen Fritid i gruppbostad 
https://gruppbostadfritid.wordpress.com/

• Målet är att färdigställa appen Kul i stan som 
utvecklas för målgruppen som bygger på 
mycket bilder och film. Personliga 
inställningar, t.ex. få större text, pictogram
eller få texten uppläst. 

https://gruppbostadfritid.wordpress.com/


S:t Julianpriset
Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för 
att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

• Fysisk tillgänglighet, 
• Tillgänglig information och kommunikation, 
• Arbetsgivaregenskaper, 
• Delaktighet.



Delaktighet på Södermalm 2020
Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 2018-2023



Bakgrund



3. Rätten att kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms inne- och 
utemiljö samt att ha en fungerande bostad och garanteras säkerhet i kris

Förslag till indikatorer

• Andel verksamheter som redovisar sin tillgänglighet under Hitta och jämför 
service. 

Aktivitet: 

• Upprustning av kvarteret Rosendal mindre vid Södermalmsskolan, där 
tillgängligheten står i fokus. Bland annat tillskapas en större vattenlek, tillgänglig 
för alla.

• Fortsatt kontrastmarkering av trappor, där behov finns.

• Bevaka att Rådet för funktionshinderfrågor får tillgång till planremisser och 
andra remisser 



Indikatorer i VP 2019
Indikator Vilka har indikatorn (nämnd/enheter) Periodicitet

Andel personer med funktionsnedsättning i bostad med särskild 
service, korttidsboende och stödboende som erbjuds fysiska 
aktiviteter minst en gång i veckan

Södermalms neuropsykiatriska servicebostad, Söders korttidshem, 
Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder, Malmens grupp- och 
servicebostäder, Mältplåtens och Lignagatans gruppbostäder, Drakenbergs 
gruppbostad

Tertial

Andel personer med funktionsnedsättning i LSS-verksamheter och 
stödboende som får stöd i att använda digital teknik

Södermalms neuropsykiatriska servicebostad, Söders korttidshem, 
Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder, Malmens grupp- och 
servicebostäder, Mältplåtens och Lignagatans gruppbostäder, Drakenbergs 
gruppbostad

År

Antal verksamheter som redovisar sin tillgänglighet under "Hitta och 
jämför service"

Sociala avdelningens utvecklingsenhet År

Andel ärenden som rör barn och unga inom stöd och service till 
personer med funktionsnedsättning där det framgår av 
dokumentationen om barnet/den unge har tillfrågats om sin åsikt

Södermalms stadsdelsnämnd och Enheten för mottagning och unga vuxna Tertial

Antal barn och unga med funktionsnedsättning som deltar i 
stadsdelsområdets fritidsverksamhet

Preventionsgruppen Tertial

Antal personer som avslutar insatsen daglig verksamhet och 
sysselsättning för att påbörja praktikplats, arbete eller studier

Södermalms stadsdelsnämnd och Enheten för vuxna År

Andel brukare som trivs - funktionsnedsättning (KF-indikator) Södermalms stadsdelsnämnd, Södermalms dagliga verksamhet, Klubb 
Reimersholmes dagverksamhet, Södermalms neuropsykiatriska servicebostad, 
Söders korttidshem, Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder, Malmens 
grupp- och servicebostäder, Mältplåtens och Lignagatans gruppbostäder, 
Drakenbergs gruppbostad

År

               



Aktiviteter 2019 i VP

Aktivitet
Vilka har aktiviteten 

(nämnd/enheter) Startdatum Slutdatum Aktivitetsansvarig

Förskolans miljöer utformas ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. 

Södermalms stadsdelsnämnd, 
resursenheten, förskoleavdelningens 
utvecklingsenhet och samliga förskolor

2019-01-01 2019-12-31 Lena Kullberg-
Boman

Följa upp vad som genomförts utifrån 
2018 års inventering av tillgängligheten i 
de kommunala verksamheterna. 

Södermalms stadsdelsnämnd och sociala 
avdelningens utvecklingsenhet

2018-01-01 2019-12-31 Emma Holmgren

Personer boende i gruppbostad erbjuds 
möjlighet till regelbunden fysisk 
aktivitet. (Södermalms stadsdelsnämnd)

Södermalms stadsdelsnämnd, 
Södermalms neuropsykiatriska 
servicebostad, Söders korttidshem, 
Hammarbyhamnens grupp- och 
servicebostäder, Malmens grupp- och 
servicebostäder, Mältplåtens och 
Lignagatans gruppbostäder, Drakenbergs 
gruppbostad

2019-01-01 2019-12-31 Emma Holmgren

Aktiviteter i VP 2019 kopplade till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023


Aktiviteter

		Aktiviteter i VP 2019 kopplade till Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023

		Aktivitet		Vilka har aktiviteten (nämnd/enheter)		Startdatum		Slutdatum		Aktivitetsansvarig

		Förskolans miljöer utformas ur ett tillgänglighetsperspektiv. 		Södermalms stadsdelsnämnd, resursenheten, förskoleavdelningens utvecklingsenhet och samliga förskolor		2019-01-01		2019-12-31		Lena Kullberg-Boman

		Följa upp vad som genomförts utifrån 2018 års inventering av tillgängligheten i de kommunala verksamheterna. 		Södermalms stadsdelsnämnd och sociala avdelningens utvecklingsenhet		2018-01-01		2019-12-31		Emma Holmgren

		Personer boende i gruppbostad erbjuds möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet. (Södermalms stadsdelsnämnd)		Södermalms stadsdelsnämnd, Södermalms neuropsykiatriska servicebostad, Söders korttidshem, Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder, Malmens grupp- och servicebostäder, Mältplåtens och Lignagatans gruppbostäder, Drakenbergs gruppbostad		2019-01-01		2019-12-31		Emma Holmgren

		Utveckla och implementera metoder för arbetssätt som syftar till att stärka brukarinflytandet. 		Södermalms stadsdelsnämnd och sociala avdelningens utvecklingsenhet		2017-01-01		2019-12-31		Emma Holmgren







Tidsplan 2018- 2019

Råd

Skickar ut 
program till alla 
deltagare

Genomför Workshop

VP arbete

VB arbete

Råd

Arbeta med 
aktiviteter

Arbeta 
med 
indikatorer

Råd

Råd

Arbeta med 
indikatorer

Arbeta 
med 
aktiviteter

Råd
Sammanfatta till 
tertial 1

Råd
Tertial 1

Följer upp 
aktiviteter 2019

Råd

Råd

Bokar 
lokal

Planerar Workshop 
med 
avdelningschef

Skickar ut inbjudan 
till Workshop 2018

Råd

Kontaktar Pia 
Ehnhage

.

START

Inhämtar material och 
sammanställer till program 
till T2

Råd



Programarbete 2020-2021

Skype Workshop/avstämning 
inför 2021

Workshop inför 
2020

Aktiviteter pågår

Tertial 1 
rapport

Tertial två 
rapport



År 2018 vi startar upp År 2019 vi praktiserar
År 2020 vi arbetar År 2021 vi …

Privat



Arbetet fortsätter och ibland är det bra att 
bara stanna upp och reflektera lite



Jämlika villkor



The Capital of Scandinavia

Tack för oss!

Astrid Thornberg, Stadsledningskontoret
astrid.thornberg@stockholm.se

Lina Hedlund, Södermalms stadsdelsförvaltning
Lina.hedlund@stockholm.se
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