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Förord 

Under de tre senaste åren har länsstyrelserna i samarbete med 
Myndigheten för delaktighet, MFD, byggt upp en struktur för att kunna  
ge stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att genomföra 
funktionshinderspolitiken. Arbetet har skett på uppdrag av regeringen. 
Detta är en redovisning av den del av arbetet som har gjorts under 2020, 
men är också en slutredovisning av hela uppdraget. Redan nu har 
regeringen beslutat att förlänga satsningen ytterligare tre år. Detta är något 
som kommer att ha stor betydelse för att säkra långsiktigheten i arbetet, 
men också för att vidareutveckla insatserna till att bli ännu mer träffsäkra. 

Förutsättningarna och villkoren för landets kommuner och regioner skiljer 
sig mycket åt. Det är därför utmanande att utforma en stödstruktur som 
passar alla. Länsstyrelsernas regionala kompetens och kunskap kan bidra 
till att skapa goda förutsättningar att hitta ett målgruppsanpassat stöd. 
MFD:s roll som nationell myndighet inom funktionshindersområdet har 
varit att kunskapsförsörja och bistå länsstyrelserna i arbetet. Målet har 
varit att bygga ett stöd som är relevant och träffsäkert där det ska 
användas. 

När MFD redovisade det första årets uppdragsarbete var bedömningen att 
det fanns goda möjligheter att utifrån den struktur som byggts upp skapa ett 
effektivt stöd. Drygt två år senare gör MFD samma bedömning. 
Länsstyrelserna har tillsammans med MFD gemensamt tagit steg framåt i 
uppdraget enligt plan och samarbetet med kommuner har etablerats och 
fördjupats. Kunskapen om behoven och förutsättningarna hos regioner och 
kommuner har också kontinuerligt utvecklats. 

MFD:s bedömning är att kunskapen om funktionshindersområdet har ökat 
såväl inom länsstyrelserna som hos kommuner och regioner, vilket ger goda 
möjligheter att fortsätta utvecklingen under kommande år. 
Utvecklingstakten behöver dock öka och formerna för att systematiskt 
kunna tillgodogöra sig och involvera den samlade kompetens som 
länsstyrelserna har om olika delar av regional samverkan behöver utvecklas.  
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En avgörande faktor som kraftig påverkat utvecklingen i uppdraget under 
2020 är den rådande coronapandemin. Den har under året förändrat 
länsstyrelsernas förutsättningar och prioriteringar vilket också har påverkat 
deras möjligheter att genomföra uppdraget. Det har inneburit  att många 
planer har skjutits upp. 

Det finns sammantaget mycket kvar att göra i uppdragets nästa fas. De nya 
samhällsutmaningar som pandemin för med sig kan både förändra och öka 
kommuners och regioners behov av stöd för att kunna hålla i och utveckla 
sitt funktionshinderspolitiska arbete. Därför är det särskilt glädjande och 
angeläget att satsningen får möjlighet att utvecklas och etableras under 
ytterligare tre år. Det ger förutsättningar att långsiktigt fortsätta att etablera 
och genomföra det som påbörjats. 

Sundbyberg i mars 2021 

Malin Ekman Aldén 
Generaldirektör  
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Inledning 

Myndigheten för delaktighet, MFD, fick i regleringsbrevet för budgetåret 
20181 i uppdrag att i samarbete med länsstyrelserna ge stöd till kommuner 
och regioner att genomföra sina funktionshinderspolitiska planer och 
strategier. Länsstyrelserna fick samtidigt likalydande uppdrag i sina 
regleringsbrev. Uppdraget har pågått under åren 2018–2020. Den första 
delrapporten lämnades till regeringen i december 20182 och den andra 
delrapporten i december 20193. Denna rapport är MFD:s avrapportering av 
verksamheten 2020, men också slutrapportering av uppdraget i sin helhet. 

Rapporten består av två delar. Den första delen utgör en samlad slut-
rapportering av uppdraget. Inledningsvis presenteras några utgångspunkter 
för uppdragets genomförande i sin helhet. Därefter sammanfattas de 
samlade resultaten och slutsatserna från tre års arbete. Eftersom regeringen 
har beslutat att förlänga uppdraget med ytterligare tre år beskrivs 
avslutningsvis några slutsatser för det fortsatta arbetet. I den andra delen 
av rapporten redovisas insatser och resultat från uppdragets sista år, 2020.  

  

––––– 
1 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för delaktighet 
(S2017/07302/RS). 
2 https://www.mfd.se/vart-uppdrag/publikationer/rapport/funktionshinderspolitiskt-
stod-i-samarbete---delrapport-1/ 
3 https://www.mfd.se/vart-uppdrag/publikationer/rapport/funktionshinderspolitiskt-
stod-i-samarbete---delrapport-2/ 
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Del I 

Utgångspunkter i uppdragets 
genomförande 

I uppdragets genomförande har MFD:s roll varit att samordna 
erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad i länsstyrelserna samt att 
stödja länsstyrelserna i att bygga en struktur för stöd till kommuner och 
regioner. Syftet är att underlätta och förstärka kommunernas och 
regionernas genomförande av den nationella funktionshinderspolitiken. 

En viktig del i arbetet har varit att gemensamt med länsstyrelserna bygga 
en grundstruktur för stödet. Detta beskrevs i den första delrapporten.  
För att kunna prioritera inriktning och innehåll i stödet till kommuner  
och regioner genomförde länsstyrelserna under projektets första fas en 
systematisk behovskartläggning. Utifrån kartläggningen utformade sedan 
MFD ett antal riktade stöd till kommunerna och regionerna. Utöver dessa 
stöd finns det på MFD:s webbplats också ett flertal andra stöd som 
länsstyrelser, kommuner och regioner kan använda vid behov. Det handlar 
till exempel om allmän kunskap kring funktionshinderspolitiken och  
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Det handlar också om stöd kring särskilda målgrupper, som barn med 
funktionsnedsättning Även information om andra gemensamma frågor 
som exempelvis Agenda 2030, tillgänglig upphandling och digitalisering 
finns på MFD:s webbplats. 

De områden som kommunerna prioriterade i behovskartläggningen var 
följande: 

- Stöd i framtagande av funktionshinderspolitiska planer och 
strategier. 

- Stöd för utveckling av samråd och dialog med personer med 
funktionsnedsättning och deras organisationer. 

- Riktat stöd inom områden med särskild betydelse för personer med 
funktionsnedsättning, såsom arbetsmarknad, fysisk och digital 
tillgänglighet och tillgänglighet i upphandling. 
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Stöd på olika villkor 
Att kunna möta kommunernas och regionernas olikheter i förutsättningar 
och villkor har varit en viktig utgångspunkt för uppdraget. Detta omfattar 
också respekt för att kommuner och regioner är självstyrande och att 
beslut, prioritering och inriktning därmed kan skilja sig mycket åt. Att så 
långt som möjligt kunna möta kommuners och regioners individuella 
behov har därför varit målsättningen i uppdraget. 

Precis som att lokala förhållanden och förutsättningar skiljer sig åt mellan 
kommuner och regioner har även landets länsstyrelser varierande förut-
sättningar och storlek. Behoven i länen och därmed de prioriteringar som 
görs varierar. Länsstyrelserna har dessutom ett brett och komplext uppdrag 
där de behöver balansera och hitta synergier mellan olika uppdrag. Detta 
påverkar hur mycket och på vilket sätt länsstyrelserna har kunnat prioritera 
arbetet inom uppdraget. 

Dialog och samarbete 
En allmän utgångspunkt för MFD:s verksamhet är att aktivt involvera 
funktionshindersorganisationer och personer med funktionsnedsättning. 
Aktiv involvering är en förutsättning för att kunna identifiera behov och 
hinder, men också för att hitta hållbara och träffsäkra lösningar. MFD och 
länsstyrelserna har därför genomgående haft särskilt fokus på att involvera 
lokala och regionala funktionshindersorganisationer i genomförande av 
uppdraget. 

Enligt uppdraget ska MFD och länsstyrelserna inhämta synpunkter från 
Sveriges kommuner och regioner, SKR. Med utgångspunkt i detta har 
MFD och länsstyrelserna haft löpande kontakt med SKR under hela 
uppdraget. I samråd har formerna för dialoger, arbetsformer, synergier och 
möjliga samarbetsområden gemensamt diskuterats. SKR har även 
medverkat vid nätverksmöten som utgjort en del i styrningen av uppdraget. 
De har också bidragit till och medverkat i flera av de konferenser som 
länsstyrelserna har anordnat inom ramen för uppdraget. 
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Även samarbeten som till exempel arbetslivssatsningen Fler vägar in  
– breddad rekrytering mellan MFD och SKR har blivit viktiga verktyg  
för kommuner och regioner i arbetet med att identifiera behovsområden. 
Utöver de samråd och den samverkan som redan utvecklats finns det 
fortsatt behov av att involvera fler aktörer av strategisk betydelse i 
uppdraget, men också att fördjupa samverkan med SKR. 
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Sammanfattning av resultat och 
slutsatser av regeringsuppdraget 
2018–2020 

Sammantaget är bedömningen att uppdraget har både stärkt och framförallt 
skapat nya samverkans- och samarbetsstrukturer kring funktionshinders-
politiken. Inte minst gäller det samarbetet som har utvecklats mellan 
länsstyrelserna. Bedömningen är också att den struktur som har etablerats 
inom uppdraget har fungerat väl. Detta kommer fortsatt bidra till att 
säkerställa ett fungerande regionalt stöd till berörda kommuner utifrån 
samtliga länsstyrelsers förutsättningar att bygga vidare på det som är 
påbörjat. Samarbetet mellan länsstyrelserna och MFD och det som har 
skett mellan länsstyrelserna har fungerat bra. Detta har underlättat 
möjligheten att upprätthålla kontinuiteten i arbetet. 

Ökad kunskap 
Ett tydligt resultat av uppdraget är att kunskapen och medvetenheten om 
funktionshinderspolitikens mål och inriktning och om FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning har ökat hos alla aktörer. 
Under 2020 utvärderade MFD det strategiska kunskapsbyggande arbetet 
genom en enkät till länsstyrelserna. I svaren framgick tydligt att de som 
arbetar med uppdraget upplevde att deras kunskapsnivå ökat påtagligt. 
Flera rapporterade också att uppdraget även mer generellt lett till ökad 
kunskap och medvetenhet inom hela länsstyrelsernas verksamhet. 

Under 2020 har sammanlagt 249 kommuner och 20 regioner deltagit i 
stödjande insatser kopplade till uppdraget. Med deltagande i stödjande 
insatser avses exempelvis deltagande på konferenser arrangerade av 
länsstyrelsen, deltagande i nätverk, stöd till enskilda kommuner och 
regioner, rådgivning och/eller deltagande i andra stödjande insatser  
riktade till kommuner och regioner inom funktionshinderspolitiken. 
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Tabell 1 

Stöd till kommuner och regioner 2020 2019 2018 

Antal kommuner som deltagit i 
stödjande insatser 

249 261 206 

Antal regioner som deltagit i 
stödjande insatser 

20 21 18 

Sammanställning av hur många kommuner och regioner som deltagit i stödjande 
insatser under uppdragsperioden. 

På grund av coronapandemin har det inte varit möjligt att fullt ut göra  
en mer strukturerad uppföljning av uppdraget riktad till kommuner och 
regioner. En sådan utvärdering är dock viktig att genomföra framöver för 
att säkerställa att inriktningen på de insatser och på det stöd som hittills 
tagits fram har upplevts som relevant och träffsäkert. 

Fler perspektiv behöver beaktas  
För ett effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken behöver  
olika verksamheter ta sig an perspektivet på ett mer strukturerat sätt. 
Funktionsnedsättning är sällan enskilt en avgörande faktor för de hinder 
som människor möter i samhället. Däremot adderar det ofta till andra 
grundläggande samhällsutmaningar. MFD:s slutsats är att denna aspekt 
behöver förstärkas och vidareutvecklas i inriktningen av arbetet framöver. 
Länsstyrelserna har en strategisk roll på centrala områden som 
samhällsplanering, jämställdhet, integration, Agenda 2030 och barnrätt. 
Länsstyrelserna har också en strategisk betydelse i arbetet kring 
folkhälsopolitiken och i flera relevanta och viktiga frågor inom det sociala 
området – frågor som har stor betydelse för kommuner och regioner. 
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Fortsätta implementera, utvärdera  
och utveckla 
I det fortsatta arbetet behöver utvecklingen av det stöd som har tagits fram 
i uppdragsarbetet ske i nära samskapande med kommuner och regioner. 
Det behöver också löpande följas upp, utvärderas och utvecklas så att det 
fortsatt fyller sin funktion. MFD avser att fortsätta att sprida och utveckla 
befintliga stöd samt utveckla nya stöd och metoder i takt med att 
förutsättningar och behov hos kommuner och regioner förändras. För att 
kunna samskapa med andra verksamhetsområden och perspektiv behöver 
man i det fortsatta arbetet också hitta nya arenor. Även metoderna för att 
identifiera hur inkludering av funktionshinder som perspektiv bäst 
synliggörs och förstärks behöver kontinuerligt utvecklas. 

Ett förstärkt aktörslandskap 
Regeringsuppdraget har enligt MFD:s uppfattning inneburit ett tydligt 
förstärkt aktörslandskap. Länsstyrelsernas kunskap om regionala förut-
sättningar skapar nya möjligheter för att funktionshinderspolitiken ska 
kunna implementeras regionalt och lokalt. Länsstyrelserna har genom 
uppdraget etablerat sig som en funktionshinderspolitisk aktör på regional 
och lokal nivå. MFD:s bedömning är att detta skapat en möjlighet att nå 
även kommuner och regioner som tidigare inte varit en del i det 
funktionshinderspolitiska arbetet. 

Stora skillnader mellan länsstyrelserna 
En utmaning i uppdraget har varit de stora skillnader som finns mellan 
länsstyrelserna. Det innebär att vissa länsstyrelser har kunnat lägga relativt 
stora resurser på arbetet medan andra inte haft den möjligheten. Dessa 
skillnader innebär också att det varierar vilka typer av insatser som har 
varit möjliga att genomföra. Den samarbetsstruktur som har byggts upp 
inom uppdraget har dock möjliggjort för länsstyrelser med mer resurser att 
vara drivande och samordnande som stöd för dem med mindre resurser. 



 

Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete 13 

Samplanering ger synergier 
Länsstyrelserna har bland annat i uppdrag att stödja det regionala och 
lokala genomförandet inom jämställdhetspolitiken, barnrättspolitiken, 
mänskliga rättigheter och Agenda 2030. Funktionshindersuppdraget har i 
flera fall samplanerats med någon av dessa satsningar. I vissa länsstyrelser 
har frågan också kopplats till uppdrag inom det sociala området som 
exempelvis arbetet med personliga ombud. Denna samplanering skapar 
stora möjligheter till synergier. En mer samlad och koordinerad styrning 
av detta skulle kunna ge mycket goda resultat och skulle kunna bli ett 
viktigt bidrag i arbetet för social hållbarhet inom ramen för Agenda 2030. 
Den bredd som länsstyrelsernas verksamhet omfattar rymmer också 
mycket annan viktig kunskap som påtagligt skulle kunna bidra till att 
skapa ett träffsäkert och relevant stöd till kommuner och regioner. Det 
fortsatta uppdragsarbetet med funktionshinderspolitiken skulle kunna 
knytas närmare länsstyrelsernas olika verksamhetsområden som 
exempelvis naturvård, integration och samhällsplanering. 

Stödstruktur med potential 
För att arbetet mot det funktionshinderspolitiska målet ska bli effektivt är 
kommuner och regioner centrala aktörer och kunskapsbärare. Samman-
taget är därför det arbete som har byggts upp och utvecklats inom 
uppdraget på flera sätt nyskapande och har stor potential. Länsstyrelserna 
fyller en central funktion i att stödja det regionala och lokala genom-
förandet av politiken. Förhoppningen är att den stödstruktur som byggs 
upp i samarbete mellan MFD och länsstyrelserna ska utvecklas till att bli 
ett nav i genomförandet av funktionshinderspolitiken framöver. 

Det fortsatta arbetet 
Efter tre år ser MFD att det finns en bra grundstruktur för det fortsatta 
arbetet. Det finns också en grundläggande kunskapsbas kring funktions-
hinderspolitiken och angränsande frågor. Genom förlängningen av 
uppdraget på ytterligare tre år finns det stora möjligheter att fokusera  
på genomförande och samskapande med kommuner och regioner. 
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Pandemin har avsevärt påverkat genomförandet av uppdraget under 2020 
(se närmare under del II). Därför återstår en del av det genomförande-
arbete som varit planerat under 2020. De samhällsutmaningar som har 
förstärkts av pandemin behöver också i den fortsatta satsningen vara ett 
viktigt fokus. 

MFD och länsstyrelserna har vid tidpunkten för denna rapport ännu inte 
hunnit planera uppdragets genomförande för de kommande åren. 
Diskussioner har dock påbörjats kring arbetet framåt. En nätverksträff för 
att konkretisera planerna har genomförts i början på februari 2021. Arbetet 
kommer sedan att fortsätta i samarbetets arbetsutskott och under nätverks-
träffar. Planerna ska också förankras i den chefsgrupp som är knuten till 
uppdraget. 

MFD:s roll kommer även fortsättningsvis vara att stötta med samordning 
och utbildningsinsatser. Vidare kommer MFD att fortsätta utveckla 
befintliga stöd men också initiera nya utvecklingsarbeten utifrån de behov 
som identifieras inom uppdraget. Målet är att fortsätta utveckla arbetssätt 
som bygger på samskapande med kommuner och regioner och därmed  
bli träffsäkra där de behövs. Inriktningen är också att sträva efter att 
vidareutveckla arbetssätt som möjliggör målgruppsanpassning utifrån 
kommuners och regioners mångfald och förutsättningar. 

Slutligen vill MFD också i ökad utsträckning stödja länsstyrelserna för att 
de ska kunna involvera fler kompetenser inom den egna organisationen. 
MFD planerar bland annat ett pilotprojekt kring universell utformning i 
samhällsplanering som förhoppningsvis kan bidra till detta. MFD har 
också inlett ett arbete med en tillgänglighetsvägledning som också kan  
bli ett viktigt bidrag. 
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Del II 

Genomförda insatser och resultat 
av arbetet 2020 

Arbetet under 2020 har fortsatt utifrån den etablerade strukturen som 
byggts upp under uppdragets inledande fas. Under året genomförde  
MFD fyra ordinarie nätverksträffar tillsammans med länsstyrelserna.  
Den första nätverksträffen genomfördes fysiskt, medan övriga träffar 
ställdes om till digitalt format. 

Pandemins påverkan på uppdraget, men också på situationen för personer 
med funktionsnedsättning, har varit i fokus under årets nätverksträffar. 
MFD har bland annat berättat om det arbete som myndigheten gör kopplat 
till Covid-19. Stockholms stads funktionshindersombudsman har också 
delat med sig av erfarenheterna om hur det strategiska funktionshinders-
politiska arbetet i kommunen har påverkats av pandemin. 

Utöver detta har MFD bidragit med kunskapsfördjupning inom exempelvis 
trygghet i skolan, metodstöd för arbetet med funktionshinderspolitiska 
strategier och aktiv involvering av funktionshinderorganisationer. SKR har 
deltagit och presenterat Fler vägar in – breddad rekrytering, ett projekt 
som de drivit tillsammans med bland annat MFD och Arbetsförmedlingen. 
Funktionsrätt Sverige har presenterat sin skuggrapport till FN:s kommitté 
för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tid har också 
avsatts under nätverksträffarna för gruppdiskussioner i syfte att låta 
länsstyrelserna stötta varandra med konkreta lösningar i arbetet med att 
utveckla en funktionshinderspolitisk stödstruktur. Även erfarenheter kring 
hur de har arbetat med att bredda och öka kunskapen inom andra områden 
har diskuterats. 
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Förändrade förutsättningar under 
coronapandemin 
Pandemin och de restriktioner som införts har förändrat förutsättningarna i 
grunden och påverkat det senaste årets genomförande av uppdraget. Även 
kommuner och regioners mottagarkapacitet har påverkats av pandemin. 

För länsstyrelserna har pandemin och det nationella och regionala kris-
hanteringsarbetet krävt omfattande omprioriteringar och omdisponering  
av de interna resurserna. I mitten av mars 2020 gick länsstyrelsernas 
chefsforum ut med information om att i stort sett samtliga pågående 
uppdrag begränsa måluppfyllelsen, vilket fick till följd att målen för 
helåret 2020 justerades. Detta innebar att merparten av de tjänstemän som 
hade uppdraget att arbeta med stödstrukturen för funktionshinderspolitiken 
under stora delar av året har varit placerade i stabsorganisationer. 

Länsstyrelserna har i rapporter och redovisningar om uppdragsarbetet 
beskrivit att flertalet kommuner inte har kunnat prioritera att träffas under 
pandemin. Flertalet möten har också ställts in på grund av rådande 
restriktioner. MFD:s erfarenhet är också att många lokala funktions-
hindersorganisationer har haft svårt att ställa om till digitala arbetssätt. 
Många av funktionshindersorganisationernas medlemmar har inte heller 
haft tillgång till eller kunskap om digitala arbetssätt. Sammantaget betyder 
detta att de flesta konferenser, möten och aktiviteter som länsstyrelserna 
hade planerat under våren ställdes in eller sköts upp. 

MFD och länsstyrelserna ställde under våren och hösten 2020 om till 
digitala format och större gemensamma konferenser. Det har dock 
inneburit att många insatser har blivit mer generella på bekostnad av  
mer riktade insatser till kommuner och regioner. 
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Kontinuerligt kunskapsstöd 
MFD:s stöd till länsstyrelserna har även under 2020 fokuserats till att vara 
kunskapsstöd och samordnare i uppdragsarbetet. I det arbetet har MFD 
föreläst och stöttat i planeringen av konferenser och utbildningar som 
anordnats av länsstyrelserna. MFD har också tagit fram och sammanställt 
material för användning gentemot kommuner och regioner samt förmedlat 
kontakter till andra relevanta statliga myndigheter och aktörer. 

Under 2020 deltog MFD i totalt åtta konferenser och utbildningar som 
länsstyrelserna genomförde riktade till kommuner och regioner. Fokus  
har varit områden som arbetsmarknad, Agenda 2030 och tillgänglighet  
i upphandling. 

Metodstöd för funktionshinderspolitiska  
strategier och dialog 
I den initiala behovskartläggning som gjordes 2018 framkom som en 
central fråga kommunernas och regionernas behov av att få stöd med 
insatser som kan stärka funktionshindersperspektivet i styrning och 
ledning. Konkret efterfrågades stöd i arbetet med att utveckla olika typer 
av kommunala eller regionala funktionshinderspolitiska handlingsplaner, 
strategier och uppföljningar. Stöd för att effektivt skapa former och 
förutsättningar för effektiva samråd och delaktighet för lokala 
organisationer var en annan prioriterad fråga. 

Som svar på dessa identifierade behov började MFD under 2019 att 
utveckla två metodstöd med framförallt kommuner och regioner som 
målgrupp. Fokus låg på arbetet med funktionshinderspolitiska  
strategier och aktiv involvering av funktionshindersorganisationerna. 
Länsstyrelserna har varit samarbetspart i såväl arbetet med att ta fram 
metodstöden som i arbetet med att utvärdera och vidareutveckla dessa. 
Metodstöden lanserades i februari 2020 på MFD:s webbplats.4 

––––– 
4 https://www.mfd.se/verktyg/metodstod/ 



 

Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete 18 

Under 2020 har MFD också tagit fram fem handledningsstöd. Fokus  
har varit att underlätta för länsstyrelserna att utbilda kommuner och 
regioner med utgångspunkt från stöden. Parallellt har också ett 
utvärderings-, reviderings- och utvecklingsarbete av stöden pågått.  
Baserat på inkomna synpunkter från länsstyrelserna och kommunerna  
har metodstöden utvecklats både innehållsmässigt och i teknisk 
funktionalitet. Länsstyrelsernas synpunkter och erfarenheter har varit 
centrala i detta arbete. 

Metodstöd i praktiken – ett exempel 
Ett exempel på hur metodstöden används i praktiken är i projektet 
DelaktighetsBoosten som lanserades av Länsstyrelsen Stockholm under 
2020. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm, MFD 
och Sweco Society. Kommuner i Stockholms län och region Stockholm 
har genom projektet kunnat ansöka om att få ett konkret stöd i sitt arbete 
med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Fokus 
har varit process-, metod- och kunskapsstöd kopplat till funktionsrätts-
frågor. MFD:s metodstöd har utgjort kärnan i arbetet. Inför lanseringen av 
projektet spelades fem filmer in där metodstödets olika delar presenterades 
av medarbetare från MFD. Filmerna har utöver projektet även gjorts 
tillgängliga för övriga länsstyrelser. 

Nationell samling på internationella 
funktionshindersdagen 
För att få till en gemensam kraftsamling trots pandemin beslutade läns-
styrelserna och MFD att genomföra en stor gemensam digital konferens  
på den internationella funktionshindersdagen den 3 december 2020. 

Syftet med dagen var att främja kommunalt och regionalt funktions-
hinderspolitiskt arbete inom fem valbara spår baserat på aktualitet och 
utvecklingsbehov. Spåren var arbetsmarknad, Agenda 2030, barnrätt, 
styrning och ledning samt digitalt innanförskap. I de olika spåren 
presenterades metoder och goda exempel på hur man kan främja regionalt 
och lokalt arbete inom det berörda området. Den primära målgruppen för 
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konferensen var tjänstepersoner, chefer och beslutsfattare inom kommuner 
och regioner. 

Bland de 900 personer som följde dagen fanns en bred representation från 
kommuner och regioner, men även representanter från andra myndigheter 
och från civilsamhället. Utvärderingen av konferensen visade att 89,3% av 
deltagarna i hög grad eller till viss del ansåg att konferensen uppfyllde 
deras förväntningar. Drygt 72 % av deltagarna ansåg att konferensen gav 
konkreta idéer eller tips som de kan ta med sig i arbetet med funktions-
hinderspolitiken. 

Diagram 1. 
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Slutrapportering av ett regeringsuppdrag om stöd till  
kommuner och regioner 

Myndigheten för delaktighet 
Box 1210, 172 24 Sundbyberg  
08-600 84 00  
info@mfd.se 
www.mfd.se 
Nummer: 2021:6 
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