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Nationell samling:  
Internationella  
funktionshindersdagen 2020 
- Fem spår för delaktighet och jämlikhet 

 

 

 

 

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet 

uppmärksammar den 3/12 den Internationella funktionshinderdagen 

2020 genom att bjuda in till digital en nationell samling. Ledande 

experter kommer delge metoder för att stärka kommunalt och 

regionalt funktionshinderspolitiskt arbete inom fem spår för delaktighet 

och jämlikhet: 

• Arbetsmarknad 

• Agenda 2030 

• Barnrätt 

• Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken 

• Digitalt innanförskap 
 

Tid: 09.00 – 15.00 

Plats: Konferensen sker digitalt. Länk till sändningen skickas ut några 

dagar innan. 

Anmälan: via Länsstyrelsens webbplats. 

 

 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/5.4dd95971175075702b65e31.html#0


På agendan  

09:00 -10:00 INLEDNING 

Myndigheten för delaktighet och Länsstyrelserna hälsar välkommen. Invigningstalar 

gör bland annat Malin Ekman Aldén, Generaldirektör på MFD, Daniel Gustafsson, 

Länsråd på Länsstyrelsen Västernorrland och Mia Ahlgren från Funktionsrätt 

Sverige. 

 

13:00 -15:00 AVSLUTNING OCH AGENDA 2030  

I det gemensamma avslutningsblocket vi synliggör vi funktionshinderperspektivet i 

de globala utvecklingsmålen Agenda 2030. Talar gör Heidi Englund, MR-strateg från 

Stockholms stad om hållbar utveckling och dessutom hålls ett panelsamtal på temat 

”Leave no one behind”. 

Varmt välkommen att anmäla dig! 

10:00 -12:00 VALBARA SPÅR 

De valbara spåren har fokus på olika delar av kommunal och regional 

verksamhet. Du väljer själv vilket spår du vill delta i. 

Arbetsmarknad - Hur skapar vi ett arbetsliv där allas kompetens synliggörs och används? 

Offentlig sektor är i stort behov av arbetskraft och den demografiska utvecklingen kommer 

ställa allt högre krav på kompetensförsörjning framöver. Samtidigt står många personer 

med funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden. Hur kan vi bättre använda den 

outnyttjade kompetens som finns bland personer med funktionsnedsättning? 

Barnrätt – Hur synliggör vi barn med funktionsnedsättning i arbetet? 

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan början av 2020. Flertalet offentliga aktörer står 

inför att implementera ett barnrättsarbete. Men hur synliggörs barn med 

funktionsnedsättning? Och hur kan ett barnrättsarbete bidra till jämlika levnadsvillkor och 

ökad delaktighet? Dessa frågor närmar vi oss under barnrättspåret. 

Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken – Goda exempel på kommunalt och 

regionalt arbete. 

För att skapa full delaktighet och jämlika levnadsvillkor krävs ett tvärsektoriellt arbete som 

inbegriper hela kommunen och regionens verksamhet. Idag finns ett antal goda exempel på 

aktörer som gjort just detta. Och i detta pass får ni möjlighet att lyssna till deras 

erfarenheter och reflektioner. 

Digitalt innanförskap - Hur skapar vi ett digitalt innanförskap? 

I takt med att allt mer av vår välfärd och samhällsservice digitaliseras skapas både 

möjligheter och utmaningar för delaktighet. Dessa utmaningar närmar vi oss under spåret. 

https://www.lansstyrelsen.se/5.4dd95971175075702b65e31.html#0

