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Ingångsvärde: olikheter behövs 

• Vänskap 

• Kärlek 

• Trygghet 

• Vara behövd 

 

 

• Meningsfullhet 

• Sysselsättning 

• Delaktighet   

 

 

…men vi är inte så olika som vi tror 



Ramverket 

• FN: s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning 

• Nationell strategi för genomförande av 

funktionshinderspolitiken 

• Lokala strategier, handlingsplaner 

mm.  
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Arbetssätt och inspiration från 

Skellefteå kommun 

• Ett Skellefteå för alla 

• Rådet för förebyggande av funktionshinder 

• Funkis (skolfrågor) 

• Delaktighetssamordnare och 

tillgänglighetsrådgivare 

 



Framgångar 

• Hedersomnämnande Access City Award 

2017 för tillgänglighet i arbetslivet 

• 5:e plats nationellt och länsbästa i 

Humanas tillgänglighetsbarometer 

• Ökad synlighet i media 

• Mer konsultation och frågor från 

förvaltningarna 





 Delaktighet i samhället för alla – 

oavsett funktionalitet 

• Höjd kunskapsnivå 

• Ökad tillgänglighet 

• Bättre utbildning och fler 

arbetstillfällen 

Ett Skellefteå för alla 2015-2025 



• Antagen och ägs av kommunfullmäktige 

• Framtagen i samarbete mellan politik, föreningar 

och medarbetare 

• Årlig uppföljning i alla nämnder 

• Aktiva föreningar som bevakar 

• Nyckelpersoner och eldsjälar 

 

Strategi till verklighet 



Framgångsfaktor: Målstyrt 

 

• Mätbara mål och aktiviteter varje år 

• Uppföljning  

• Inom varje politisk nämnd och förvaltning 

 

• Vision: koppla till kommunövergripande 

mål och budget! 

 



Framgångsfaktor: Ledningsstyrt 

 

• Top-down 

• Politiker och chefer måste driva 

• Från början till slut i allt arbete 

 

• Vision: ännu mer fokus i alla 

beslutsärenden! 

 

 

 



Framgångsfaktor: samverkan 

Rådet för förebyggande av funktionshinder, 

RÅFF 

• Rådgivande, informationsutbyte 

• 15 ledamöter (8 föreningsledamöter, 7 

politiker) 

• Fyra möten per år 

– Referensgrupp före varje möte (föreningar) 

– Tillgänglighetsgrupp varje månad (föreningar + 

tjänstepersoner) 



Framgångsfaktor: särskilt 

ansvariga 

• Delaktighetssamordnare 

• Tillgänglighetsrådgivare 

• Löpande bevakning och stöttning 

• Röda tråden! 

 

 

 



Utmaningar 

• Processen: från början till slut 

• Öka allmänintresset 

• Visa vinsterna – ekonomiskt och mänskligt 

• Budget 

• Förstå målgruppens storlek – nödvändigt för 

några, bra för alla 

 

 

 



Om vi alltid gör som vi alltid 

har gjort så kommer det alltid 

att bli som det alltid har blivit! 


