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Sida 2 

Vi vill att Stockholm ska vara för alla 

Alla som bor i Stockholm ska kunna  
resa med kollektivtrafiken,  
njuta av kulturen,  
arbeta och  
få tillgänglig vård.  
 
Om alla stockholmare kan vara med 
får vi ett bättre samhälle. 
Stockholm får bättre ekonomi 
och stockholmarna får bättre hälsa. 
 
Därför har vi tagit fram fem mål för Stockholm: 

1. Kollektivtrafik för alla 
2. Hälso- och sjukvård för alla 
3. Internet för alla 
4. Kultur för alla 
5. Arbetsmarknad för alla 

Vilka är vi? 

Funktionsrätt Stockholms län består av  
44 föreningar för personer med funktionsnedsättning.  
Tillsammans är vi 70 000 medlemmar  
i hela Stockholms län.  
Vi arbetar för att våra medlemmar ska få det bättre 
och för att hjälpa våra föreningar. 
Vi bevakar att region Stockholm 
följer FN:s konvention om  
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Vi får inte stöd av något politiskt parti 
eller någon religiös organisation.  
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1. Kollektivtrafik för alla 

Många har långt till jobbet. 
Därför behöver vi en bra kollektivtrafik 
med bussar, tunnelbana och pendeltåg 
som gör det lätt att komma till jobbet. 
 
Alla ska kunna åka med kollektivtrafiken. 
Även personer med funktionsvariationer. 
Därför måste resan vara tillgänglig 
från dörr till dörr. 
Då blir resan både bättre och säkrare 
för alla. 
 
Så här blir Stockholm tillgängligare för alla: 
• Det ska vara lätt att resa med färdtjänst. 
• Du ska enkelt kunna åka mellan Stockholm och andra län. 
• Trafiken till sjöss och på land ska fungera bra ihop. 
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2. Hälso-och sjukvård för alla 

Personer med funktionsvariationer har rätt till  
bästa möjliga hälsa.  
Därför ska vården vara bra,  
bygga på bästa möjliga kunskap 
och vara tillgänglig.  
Vi vill att vården ska arbeta för att  
människor ska hålla sig friska längre 
och att patienter ska känna sig trygga. 
 
Så här blir Stockholm tillgängligare för alla: 
• Alla ska ha tillgång till lika vård och behandling.  
• Vården ska utgå från varje patients behov. 
• Det ska vara säkert och enkelt att använda läkemedel. 
• Alla ska få hjälpmedel efter behov. 
• Stockholm ska se till att invånarna har en bra hälsa och 

deltar aktivt i samhället. 
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3. Internet för alla 

Personer med funktionsvariationer har rätt att 
använda internet 
som alla andra. 
Därför ska datorer och mobiltelefoner  
vara lätta att köpa 
och lätta att använda. 
 
Så här blir Stockholm tillgängligare för alla: 
• Ingen ska bli diskriminerad eller känna sig utanför 

internet. 
• Alla ska kunna vara på internet på samma villkor. 
• Region Stockholm ska samarbeta med andra för att göra 

internet i vården tillgängligt och lätt att använda för alla. 
• Region Stockholm ska informera om att personer med 

funktionsvariationer har särskilda behov. 
• Region Stockholm ska göra det lätt att använda 

testpersoner, för att andra ska lära sig mer om människors 
olika behov. 
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4. Kultur för alla 

Kulturen får människor att må bra. 
Personer med funktionsvariationer har rätt att  
delta i kulturlivet  
som alla andra.  
Därför ska kulturen  
vara tillgänglig,  
ge avkoppling och  
stödja teckenspråk och dövas kultur.  
 
Så här blir Stockholm tillgängligare för alla: 
• Alla ska kunna njuta av konst med alla sinnen. 
• Barn med funktionsvariationer ska kunna delta i lek, 

avkoppling, aktiv fritid och idrott – som alla andra barn. 
• Alla som jobbar med kultur och har funktionsvariationer 

ska jobba på lika villkor som alla andra och inte bli 
diskriminerade. 

• Stockholms kulturpolitik ska följa FN:s 
funktionsrättskonvention. 

 
 
 
Konst på Nya Karolinska Solna  
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5. Arbetsmarknad för alla 

Personer med funktionsnedsättning har rätt att 
jobba på samma villkor  
som alla andra.  
Ingen ska behöva bli diskriminerad på jobbet. 
Och det ska vara lätt att söka jobb. 
 
Så här blir Stockholm tillgängligare för alla: 
• Arbetsgivare ska erbjuda jobb på lika villkor till alla. 
• Personer med funktionsvariationer ska ha rätt att delta i 

samhällets alla områden. 
• Alla ska kunna försörja sig själva. 

 

  



Funktionsrätt Stockholms län 
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm 

Tfn: 08-651 25 10 E-post: info@funktionsrattstockholmslan.se 
Webb: funktionsrattstockholmslan.se  

 

Ordlista 

Funktionsrätt är rätten att bestämma över sitt eget liv för 
personer med funktionsvariationer. Samhället ska vara 
utformat för alla och alla ska ha samma mänskliga rättigheter. 
 
Funktionsvariationer är de många olika variationer som 
människor har. Det finns inte något ”normalt” sätt att fungera 
på. Lagar och konventioner brukar i stället använda ordet 
funktionsnedsättning. De menar att förmågan att fungera kan 
vara nedsatt hos en person. 
 
Konvention är regler som länder kommer överens om att de 
ska följa. 
 
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, 
kollektivtrafik, regionplanering, och regional tillväxt och 
utveckling i Stockholm. 
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