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RAMBÖLL HAR FÅTT I UPPDRAG AV SLK:S KANSLI FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ATT
UTVÄRDERA PROGRAMMET FÖR DELAKTIGHET

• Utvärderingens syfte var att undersöka
programmets relevans, måluppfyllelse och
genomförande

• Utvärderingen bygger på en intervju- och
dokumentstudie av sju utvalda förvaltningar
och bolag
•21 personer har intervjuats
•Verksamhetsplaner för 2015
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PROGRAMMET FÖR DELAKTIGHET HAR SOM MÅL ATT ALLA MÄNNISKOR SKA KUNNA
DELTA I SAMHÄLLET PÅ LIKA VILLKOR
Aktiviteter

Utfall

Nämnder och styrelser tar
fram aktiviteter i samråd med
funktionshinderråden

Nämnder och bolagsstyrelser
genomför aktiviteter i
enlighet med
verksamhetsplan

Resultat
Alla ska kunna förflytta sig,
vistas i och använda
Stockholms stads inne-och
utemiljö

Långsiktig effekt

Alla människor ska kunna
delta i samhället på lika
villkor

Alla ska kunna få information
och kommunicera utifrån sina
förutsättningar
Alla ska bemötas med
kunskap och respekt och
själva vara med och
bestämma i frågor som gäller
honom eller henne
Alla barn, ungdomar och
vuxna ska kunna delta i
utbildning och få det stöd
som behövs för att nå målen
Allas arbetsförmåga ska tas
tillvara

Alla ska ha en bostad som är
anpassad efter individens
behov
Alla ska ges förutsättningar
att delta i och tillgodogöra sig
fritidsverksamhet
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PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH KONSTRUKTION ÄR EJ ÄNDAMÅLSENLIG
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• Programmets relevans är hög men saknar ett vålds- hälso och genusperspektiv, aspekter som
synliggör målgruppernas olika förutsättningar att ta del av samhället

• Programmets sju mål korrelerar inte alltid med förvaltningarnas och bolagens verksamhetsområden
- i vissa fall saknar bolag och förvaltningar mandat att påverka angivna målområden
• Programmets indikatorer är svåra att följa upp och används i liten utsträckning
• Indikatorerna är vagt formulerade och det saknas en nollbas
• Indikatorerna ingår ej i Stockholms stads budget och följs därmed inte upp i stadens
ledningssystem
• Indikatorerna är svåra att följa upp- brukarundersökningarna täcker enbart in en av många
målgrupper
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PROGRAMMETS GENOMFÖRANDE BRISTER I VISSA STADSDELSFÖRVALTNINGAR

• Utvärderingen visar att programmets angivna
arbetssätt har stor potential som inte tas
tillvara fullt ut
• De lokala funktionshinderråden
involveras endast i viss utsträckning
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PROGRAMMET SAMLADE AVTRYCK ÄR OKLART

• Utvärderingen visar att utvalda nämnder inte uppnår programmets krav om tre aktiviteter per mål
• Antalet aktiviteter varierar beroende av mål
• Omfattning och tyngd i aktiviteterna varierar
• Utvärderingen visar att det är svårt att få en övergripande bild av stadens samlade arbete inom
ramen för programmet
• Nämnderna redogör för aktiviteterna på olika sätt i verksamhetsplanerna
• Nämnderna redovisar aktiviteterna på olika sätt i verksamhetsberättelserna
• Utvärderingen visar att programmets aktivitetsfokus riskerar att förbise fundamentala aspekter som
påverkar målgruppernas levnadsstandard
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

• Programmets konstruktion och innehåll är inte optimalt i relation till uppsatta mål
• Programmets angivna arbetssätt har potential men brister gällande involvering av de lokala
funktionshinderråden
• Programmets avtryck varierar- bristande och aktivitetsbaserad uppföljning gör det svårt att få en
bild av programmets samlade avtryck
• Medskick inför en revidering;
• Låt programmets återspegla de perspektiv som studier visar påverkar målgruppernas
förutsättningar att ta del av samhället
• Låt uppföljningen av programmet ske på resultatnivå istället för på aktivitetsnivåindikatorerna ska anges i stadens budget
• Låt redovisningen av programmets resultat bli enhetlig för nämnder och styrelser
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TACK!
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