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Motion: Ranka Stockholms läns kommuners arbete med tillgänglighet 
och delaktighet.  
 
Hörselskadades distrikt i Stockholms län föreslår att Funktionsrätt i Stockholms län 
årligen tar fram en rankningslista som visar hur det är för personer med 
funktionsnedsättning att bo och verka inom olika kommuner i Stockholms län.  
 
Rankningslistan möjliggör för personer med funktionsnedsättning att få en överblick 
över vilka kommuner som följer de konventioner och lagar som finns och som därmed 
kan vara bra kommuner att leva i. För kommunerna blir det en betygsskala för hur deras 
arbete kring tillgänglighet och delaktighet ser ut i praktiken. Rankningslistan blir både 
en morot och en piska för att driva på utvecklingen till ett fullt inkluderande samhälle 
utan diskriminering.   
 
Varje situation som möjliggör ett otillgängligt samhälle och som utestänger personer 
med funktionsnedsättning från inflytande och delaktighet måste synliggöras för att 
därefter kunna arbetas bort. Stockholms läns kommuner har ansvar att implementera 
de olika internationella överenskommelserna som Sverige har ratificerat. Men det 
saknas idag en sammanställning över hur det ser ut med tillgänglighet och möjlighet till 
delaktighet i kommunerna som både kommuner och individer med 
funktionsnedsättning kan ta del av.  
 
Myndigheten för delaktighet (MFD) tar varje år fram en nationell uppföljning av hur 
myndigheter, kommuner och regioner arbetar med tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning1. Att skapa sig en bild om hur det ser ut i respektive 
kommun i Stockholms län kan utifrån den uppföljningen vara svårt för den enskilde. 
Förslagsvis skulle Funktionsrätt i Stockholms län kunna använda MFDs 
uppföljningsverktyg och plocka ut information för kommuner i just Stockholms län som 
sedan redovisas. Ett annat arbetssätt är att Funktionsrätt i Stockholms län själva, i 
samverkan med sina medlemsorganisationer, tittar på ett antal viktiga kriterier, 
värderar och sedan sammanställer hur det ser ut i Stockholms läns kommuner.   
 
Förslagsvis kan Funktionsrätt i Stockholms läns rankningslista göras offentlig i 
anslutning till internationella funktionshindersdagen den 3 december varje år via media 
och medlemsorganisationernas egna kanaler.   

 
 
1 https://www.mfd.se/resultat-och-uppfoljning/uppfoljning-av-myndigheter-kommuner-och-regioner/  

https://www.mfd.se/resultat-och-uppfoljning/uppfoljning-av-myndigheter-kommuner-och-regioner/


   

 
Hörselskadades distrikt i Stockholms län yrkar:  
 

Att Funktionsrätt i Stockholms län årligen tar fram en rankningslista som 
visar hur det är för personer med funktionsnedsättning att bo och verka 
inom olika kommuner i Stockholms län.  
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