
POSITIONSPAPPER

• SKL vill tydliggöra sina 

ställningstaganden för ett samlat 

nationellt, regionalt och lokalt ansvar 

för alla människors delaktighet och 

lika möjligheter 

• Positionspapperet har en bred 

ansats och är det första i sitt slag 

• Valt att arbeta öppet med att ta 

fram detta positionspapperet 

• Antogs av SKL:s styrelse i 

november 2017



En bred samhällsfråga 
Internationella åtaganden om mänskliga rättigheter 

FN:s konvention om rättigheter för personer och Agenda 

2030 

Ökad kunskap och stärkt nationellt stöd och 

kunskapsspridning 

Tillgänglighet och delaktighet 

Principen om universell utformning och tillgänglighet för 

fysiska och tekniska miljöer 

Digital delaktighet - alla kan använda e-tjänster, internet 

och digitala forum för att hantera sin vardag, söka och 

använda information och göra sin röst hörd. 

Krav på tillgänglighet och social hänsyn i upphandling 

Delaktighet i upphandlade verksamheter



Digital delaktighet och 
användbarhet
• Digitala tjänster utformas så de uppfyller 

gällande krav

• Regeringen bör avsätta resurser och ge en 

myndighet i uppdrag att samordna arbetet 

med utvecklingen av den digitala 

delaktigheten



Folkhälsa och jämlik 
hälsa

• Hälsoklyftor ska minskas

• Brister i information till våldsutsatta personer, 

tillgänglighet vid skyddade boenden



Hälso-sjukvård och tandvård

• Alla ska ha jämlik tillgång till 

hälso- och sjukvård samt tandvård

• Information om vård, behandling 

och hjälpmedel, behöver 

utformas utifrån olika 

förutsättningar

• Teknisk utveckling gällande 

hjälpmedel

• Kunskap och kompetens hos 

hälso-sjukvårdspersonal 

• Övergångar inom vården måste 

förbättras



Individuella stöd

• Utöka SIP till alla som tar myndighetsbeslut

• Staten ta över hela personlig assistans



Utbildning och 
livslångt lärande

•Utveckla inkluderande lärmiljöer i förskola och 

skola

•Stödja försöksverksamhet i syfte att pröva och 

utveckla förskola och skola som arenor för 

tidiga och samordnade insatser

•Samordna övergångar mellan stadier, skolor 

och skolformer

•Livslångt lärande även för elever som gått 

gymnasiesärskola



Arbete och egen 
försörjning

• Större mångfald och bredd i rekrytering

• Hållbart och inkluderande arbetsliv, 

varaktiga anställningar

• Utveckla övergångar mellan 

biståndsbedömd sysselsättning till praktik 

och arbete

• Arbetshjälpmedel



Kultur, idrott och fritid

• Uppföljningsbara mål gällande tillgänglighet och 

delaktighet

• Samverkan mellan kommun och föreningsliv

• Jämlik möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet



Tack!

Eva Olofsson

eva.olofsson@vregion.se


