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Välkomna till FUB:s
politikerträff

17 september 2019
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Finns det Lidingöbor
med funktionsnedsättningar?
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Ja, de finns!

Barn
med medfödd 

funktionsnedsättning

Barn 
som drabbas av 
sjukdom (TBE)

Barn 
som drabbas av en 

olycka 
(drunkning, trafik och 

sport m m)

Vuxna 
som drabbas av 

sjukdom 
(MS, Parkinson, ALS)

Vuxna 
som drabbas av olycka 
(drunkning, trafik och 

sport m m)

Vuxna 
med medfödd 

funktionsnedsättning

Barn Vuxna
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Och alla kan vi bli drabbade.

Därför måste vi bry oss!
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Varför finns inte dessa
Lidingöbors behov med på den 

politiska agendan?

Bortglömda? eller bortgömda?
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Policy 
för delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning i Lidingö stad 
från 2016
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I Policyn har Lidingö stad 
beslutat om en vision och 

fem strategiska mål 

Det framgår inte med tydlighet 
vilka de fem strategiska målen är. 
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Majoritetsprogram 2019-2022 
Ett övergripande handlingsprogram för Lidingö stads verksamhetsmål

• Ingen koppling till policyn
• Inte ett ord om funktionsnedsättning eller funktionshinder
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”Fortsätta arbetet med att tillse 
att alla bostäder för 

Lidingöbor med funktionsvariationer
håller god kvalitet.”

Vilka bostäder avser man här? 
Gruppbostäder, Äldreboenden?

Majoritetsprogram 2019-2022 
Ett övergripande handlingsprogram för Lidingö stads verksamhetsmål
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Varför inte ett 
Funktionshinderspolitiskt 

handlingsprogram? 
Vi ska:
- Ta fram ett idrottspolitiskt program
- Ta fram ett kulturpolitiskt program

- Se över stadens mål, policydokument, planer, 
varumärke och budgetdokument så att de är i linje med 
de övergripande politiska målen.
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Vad prioriterar vi på Lidingö?

Arbete och 
försörjning

Utbildning

Förflytta sig

Information och 
kommunikation

Bästa möjliga hälsa

Individuellt stöd

Meningsfull fritid

Delta i demokratin
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FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

Agenda 2030 | Europakonventionen

Nationella funktionshinderspolitiken 
och svensk lagstiftning 

Lidingö stads 
funktionshinderspolitiska 
handlingsprogram  – vision, mål, 
prioriteringar.

Tillsammans kan de utgöra ett 
Funktionshinderspolitiskt handlingsprogram
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Exempel på målområden 

Bästa möjliga hälsa

Jämlik hälsa
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Lidingö behöver ett 
Funktionshinderspolitiskt 

handlingsprogram!

Vad är nästa steg?
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