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Hörselskadades distrikt i Stockholms län, Stockholms Dövas Förening och FSDB Stockholm 
Gotland föreslår en policy för tillgängliga möten.  
 
Otillgänglighet och begränsningar till delaktighet måste bort i samhället. Varje situation som 
möjliggör otillgängliga möten och utestänga personer med funktionsnedsättning från 
inflytande och delaktighet måste synliggöras. En organisation som Funktionsrätt i Stockholms 
län visar vägen när de ställer in ett inplanerat möte eftersom det, innan eller på plats, visar sig 
vara otillgängligt för en eller flera mötesdeltagare. På så vis visar Funktionsrätt i Stockholms 
län vikten av att arrangera möte, fysiska som digitala, som inkluderar alla människor oavsett 
funktionsförmåga. Funktionsrätt i Stockholms län ger också signaler till externa aktörer om 
vikten av att arrangera tillgängliga möten och att tänka igenom mötesdeltagarnas behov innan 
mötet.  
 
 Funktionsrätt Stockholms län har en Delaktighetspolicy1 som antogs år 2017 och som 
tydliggör universella värden vilket bland annat innebär rätten att vara delaktig och kunna 
påverka livets olika skeenden. I delaktighetspolicyn nämns tillgänglighet men det finns ingen 
vägledning i hur olika situationer som uppstår ska hanteras. Därför behöver Funktionsrätt 
Stockholms län en policy för tillgängliga möten. 
 
Policyn ska hjälpa Funktionsrätt i Stockholms län ska förhålla sig i de fall där inte samtliga av 
Funktionsrätts representanter kan delta på ett möte och vara en del av den demokratiska 
processen och intressepolitiska diskussionen som förs på grund av otillgänglighet. Med 
externa möten syftar vi på aktörer som t ex Region Stockholm. Det har vid flera tillfällen 
uppstått en situation där möten har genomförts trots att alla Funktionsrätts representanter inte 
kunnat vara delaktiga p.g.a. slinga inte fungerar, att tolk uteblir eller att ett digitalt 
mötesverktyg inte är tillgängligt för samtliga.   
 

- Att Funktionsrätt Stockholms Län tar fram en tillgänglighetspolicy för tillgängliga 
möten hos externa aktörer.  

 
1 https://funktionsrattstockholmslan.se/wp-content/uploads/2018/06/Delaktighetsprogrammet-2017.pdf  
Funktionsrätts Stockholms län antagna Delaktighetspolicy 2017 
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