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I stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funkt-

ionsnedsättning som antogs av kommunfullmäktige 2018 framgår det att 

Stockholms stad ska arbeta rättighetsbaserat med frågor rörande funktionshin-

der och aktivt motverka diskriminering. Programmet bygger på FN:s konvent-

ion om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), Agenda 

2030, Europakonventionen och den nationella funktionshinderspolitiken.  

Ett av de åtta fokusområdena i programmet är rätten att delta i demokratin på 

samma villkor som andra.  

Vänsterpartiet anser att staden har en del att arbeta med för att kunna leva upp 

till målen i detta fokusområde samt att detta mål riskerar att ses som ett sido-

uppdrag för stadens funktionshindersråd.  

Vi menar att personer med funktionsnedsättning, precis som andra, inte bara 

aktivt ska delta i funktionshindersråden utan också ha en självklar plats i våra 

olika nämnder och bolag, vilket bör vara målet -detta är dock ett ansvar  för de 

politiska partierna interna arbeten. En viktig del gällande deltagandet i funkt-

ionshindersråden är däremot att bredda deltagandet över hela staden och bland 

olika åldrar.  

 

Ungefär 20 % av alla människor beräknas ha någon form av funktionsnedsätt-

ning, vilket i stadens fall innebär ca 194 000 personer. Detta är således inte en 

sidofråga utan en fråga som berör många.  

 

Vänsterpartiet i Stockholm stad yrkar därför att: 

 

- Att stadens funktionshindersråd byter namn till funktionsrättsråd. 

- Att Stadshusets rådssal tillgängliggörs fysiskt med höj-/sänkbara talar-

stolar, ramp till talarstol osv.  
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- Att staden gör en översyn för att säkerställa hur vi på bästa sätt kan 

tillgängliggöra alla nämnder, bolag och fullmäktiges handlingar för 

alla.  

- Att föreningarna från funkrörelsen som utser representanter i råden 

tilldelas medel att genomföra rekryteringsinsatser i olika stadsdelar för 

att bredda deltagandet oavsett bakgrund i funktionshindersråden.  

 

Stockholm den 20 maj 2020 

 

Alexandra Mattsson Åkerström och Robert Mjörnberg båda (V) 

 


