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Myndigheten för delaktighets 
tillgänglighetsundersökning 2020  
Redovisning av resultat från Myndigheten för delaktighets (MFD) uppföljning 
av kommunernas arbete för att göra sin verksamhet, lokaler och information 
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Informationen är hämtad 
från MFD:s redovisning1 och kompletterad med Vallentuna kommuns svar 
och eventuella interna kommentarer. 
 

Fråga Svar  Antal  Andel (%) av 

svarande  

1. Har tjänstepersoner på kommunledningsnivå deltagit i 

kunskapshöjande insatser om det nationella funktionshinderspolitiska 

målet och dess inriktning under de senaste två åren? 

 Ja, de flesta  12  6  

Vallentunas svar → Ja, någon eller 

några  

116  60  

 Nej  65  34  

 Total  193  100  

Kommentar: -   

2. Finns det bland tjänstepersoner på kommunledningsnivå kännedom om 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? 

 Ja, bland de 

flesta  

66  34  

Vallentunas svar → Ja, bland vissa  125  64  

 Nej  4  2  

 Total  195  100  

Kommentar: Strateger m.fl. som arbetar/arbetat med 

funktionshinderrådet etc. 

3. På kommunnivå, har ni en funktionshinderspolitisk strategi eller 

skrivningar i styrdokument som ni använder för att systematisera arbetet 

med funktionshindersfrågor i kommunen? 

 Ja  108  55  

Vallentunas svar → Nej  86  44  

 Total  194  100  

Kommentar: I kommunplan, översiktsplan, 

kommunikationspolicy, digitaliseringspolicy etc. 

                                                        
1 Myndigheten för delaktighet. 2021. Uppföljning av kommuner 2020. Nummer 
2021:1 
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finns inga avsnitt som berör anpassningar 

relaterat till personer med 

funktionsnedsättningar. 

4. Finns det någon eller några personer på er kommun som har ett 

övergripande ansvar för arbetet med funktionshindersfrågor? 

 Ja  106  55  

Vallentunas svar → Nej  88  45  

 Total  194  100  

Kommentar: Finns för bl.a. myndighetsutövning men inte 

någon som uttalat fokuserar på 

tillgänglighetsfrågor etc. 

5. I vilken utsträckning arbetar ni med att föra dialog med och inhämta 

kunskap från personer med funktionsnedsättning? 

 I hög 

utsträckning  

64  33  

Vallentunas svar → I viss 

utsträckning  

128  66  

 Inte alls  2  1  

 Total  194  100  

Kommentar: Funktionshinderrådet. Samverkan med 

organisationer förekommer. På individnivå ges 

kunder möjlighet att besvara enkäter och inom 

verksamheten finns ett antal varianter av lokala 

”boenderåd” etc. där kunderna får möjlighet att 

påverka. 

6. Har ni under de senaste två åren ställt krav på tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning vid upphandling? 

 Ja, i alla eller de 

flesta 

upphandlingar  

46  24  

Vallentunas svar → Ja, i någon eller 

några 

upphandlingar  

124  65  

 Nej  22  11  

 Total  192  100  

Kommentar: -   

7. I vilken utsträckning inkluderar ni tillgänglighet i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet? 

Vallentunas svar → I hög 

utsträckning  

65  34  

 I viss 

utsträckning  

119  62  

 Inte alls  7  4  

 Total  191  100  

Kommentar: -   
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8. I vilken utsträckning säkerställer ni på kommunnivå att era 

rekryteringsprocesser ger personer med funktionsnedsättning lika 

möjligheter som andra att söka och konkurrera om tjänster hos er? 

Vallentunas svar → I hög 

utsträckning  

85  44  

 I viss 

utsträckning  

96  50  

 Inte alls  11  6  

 Total  192  100  

Kommentar: -   

9. I vilken utsträckning har ni utformat era interna arbets- och 

kommunikationsplattformar, till exempel arbetssystem och intranät på ett 

tillgängligt sätt? 

 I hög 

utsträckning  

39  20  

Vallentunas svar → I viss 

utsträckning  

136  70  

 Inte alls  19  10  

 Total  194  100  

Kommentar: Vissa interna IT-system är acceptabla, medan 

andra är mindre bra. 

10. I vilken utsträckning har ni utformat er externa webbplats på ett 

tillgängligt sätt? 

Vallentunas svar → I hög 

utsträckning  

107  55  

 I viss 

utsträckning  

86  44  

 Inte alls  2  1  

 Total  195  100  

Kommentar: Kommunens webbplats vallentuna.se är utformad 

utifrån gällande tekniska kodstandarder samt 

WCAG 2.1 och den europeiska EN-standarden 

som rör tillgänglighet/användbarhet. Kommunen 

testar av och validerar detta löpande och åtgärdar 

fel och brister som dyker upp. 

11. I vilken utsträckning har ni utformat e-tjänster och mobilapplikationer 

på ett tillgängligt sätt? 

 hög utsträckning  42  22  

Vallentunas svar → I viss 

utsträckning  

132  68  

 Inte alls  19  10  

 Total  193  100  

Kommentar: De digitala tjänster som är lite modernare håller 

en bra nivå när det gäller användbarhet och 

tillgänglighet, men kommunen har fortfarande 

många leverantörer som levererar digitala 
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tjänster som inte håller måttet. Kommunen för en 

diskussion med dessa leverantörer om önskvärda 

förbättringar och arbetar med att förbättra krav 

samt inköps- och upphandlingsprocessen när det 

gäller IT-tjänster och produkter. 

12. I vilken utsträckning finns tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning med i styrande dokument för lokalförsörjning på 

kommunnivå? 

 I hög 

utsträckning  

49  26  

Vallentunas svar → I viss 

utsträckning  

104  55  

 Inte alls  37  19  

 Total  190  100  

Kommentar: Kommunen följer byggkraven. 

13. I vilken utsträckning säkerställer ni på kommunnivå att det sker ett 

löpande arbete med att förbättra tillgängligheten i befintliga lokaler där 

kommunal verksamhet bedrivs? 

 I hög 

utsträckning  

84  44  

Vallentunas svar → I viss 

utsträckning  

103  53  

 Inte alls  6  3  

 Total  193  100  

Kommentar: I kommunens ansvarsuppdelning är det 

hyresgästernas ansvar och verksamheterna 

arbetar med det i viss utsträckning. 

14. I vilken utsträckning säkerställer ni på kommunnivå att 

tillgänglighetsaspekter finns med när ni utvecklar allmänna platser?  

 I hög 

utsträckning  

135  69  

Vallentunas svar → I viss 

utsträckning  

58  30  

 Inte alls  1  1  

 Total  194  100  

Kommentar: -   

 


