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Fritid för unga med funktionsnedsättning

i Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning



The Capital of Scandinavia

Ur FN-konventionen för mänskliga rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning och 

Barnkonventionen

Alla människor (och barn) har samma rättigheter 

och lika värde.



Diskriminering

Människor missgynnas på grund av:

• Kön

• Ålder

• Etnisk tillhörighet

• Sexuell läggning

• Könsidentitet/könsuttryck

• Religion

• Funktionsnedsättning



Funktionsnedsättningar

• Synnedsättning

• Hörselnedsättning

• Rörelsebegränsning

• Intellektuella och psykiska 

funktionsnedsättningar

(inklusive ADHD, autism, mm)

• Medicinska 

funktionsnedsättningar

(allergier, diabetes, epilepsi, mm)



Kommunfullmäktigebeslut 2007.

Fritid för alla startade 2008.

Kontaktpersoner på förvaltningar.

Idrottsförvaltningen samordnar.
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Fritid för alla – barn och unga med 
funktionsnedsättning 7-25 år



Ung livsstil – med i en idrottsförening

Flickor åk 7-9
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Ung livsstil – fysiskt inaktiv (tränar mindre än 2 ggr i v)

Pojkar åk 7-9
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Hinder

Familjesituation
Politiska prioriteringar

Individens 

förutsättningar

Ledsagning avslås

Information når inte fram

Ekonomi

Transport

Fel dag, tid, grupp

Få aktiviteter





• FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.

• Barnkonventionen.

• Nationell strategi för funktionshinderspolitiken.

• Stockholm – En stad för alla. Program för del-

aktighet för personer med funktionsnedsättning.

• Idrottspolitiska programmet.

• Kultur i ögonhöjd.
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Styrdokument  som gäller i Stockholms stad 



• Många syns inte men finns ändå, Barnombudsmannen, 2002

• Idrott och motion bland ungdomar i särskolan, Ung livsstil, 2011

• Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning, 

Folkhälsomyndigheten,  2011

• Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning, Folkhälsomyndigheten 2012

• Fokus 12, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 2012

• Kamratrelationer och kamratstöd bland ungdomar i särskolan, Ung livsstil, 2014

• Barn och unga med funktionsnedsättning – en beskrivning av deras vardag, 

Myndigheten för delaktighet, 2014

• Fokus 14, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 2014

• Ung livsstil bland ungdomar i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan, 

Ung livsstil, 2015

• Respekt – Barn med funktionsnedsättning om 

samhällets stöd, Barnombudsmannen, 2016
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Rapporter om barn och unga med 
funktionsnedsättning



• Fritidsnätet.

• Samarbete med skolor, habilitering,

simhallar, kulturskola, föreningar, 

föräldrar, LSS-handläggare, 

närliggande kommuner, 

dagliga verksamheter, mm.

• Mål i budget och verksamhetsplaner

• Riktade ungdomsverksamheter 

och aktiviteter
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Vad göra?



Electric ungdomsgård – riktad ungdomsverksamhet 
för unga med funktionsvariationer
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Lovaktiviteter på alla lov



Individuell fritidscoachning

Träffar barn och unga med funktionsnedsättning 7-25 år och deras 

föräldrar och pratar om fritidsaktiviteter.



En person med funktionsnedsättning 

kan med stöd bli delaktig i samhället och bidra.

En person med funktionsnedsättning

kan utan stöd hamna i utanförskap och isolering.

Vi kan göra skillnad!
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The Capital of Scandinavia

Tack för mig! 

Malin Bernt

malin.bernt@stockholm.se

076-12 02 509
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