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Frågor inför regeringens funktionshinderdelegation 13 november 2017
Begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”
Sverige har fått kritik från FN:s övervakningskommitté för
Funktionsrättskonventionen om att vi använder begreppet nedsatt
arbetsförmåga, ett förlegat begrepp som många länder lämnat och
som sänder felaktiga signaler. Regeringen har aviserat att man ämnar
göra en översyn av begreppet.
• Hur fortgår arbetet med översynen av begreppet?
• Vad ser regeringen för svårigheter i en begreppsförändring?

Staten som föredöme
Den statliga arbetsgivarpolitiken signalerar viktiga förhållningssätt
gentemot andra arbetsgivare. Fortfarande är statliga arbetsgivare
dåliga på att anställa personer med funktionsnedsättningar. I den
senaste budgetpropositionen framgår att det finns definierade mål
om mångfald i den statliga arbetsgivarpolitiken, men inga tydliga
mål för att öka andelen anställda med funktionsnedsättning.
• Har regeringen planer på åtgärder som kan öka andelen
anställda med funktionsnedsättningar hos statliga
myndigheter och bolag?

Bristande statistik
Arbetsförmedlingen har sedan 1998 ett uppdrag att genom SCB göra
fördjupade arbetskraftsundersökningar för att få statistik för
situationen för personer med funktionsnedsättningar på
arbetsmarknaden. Under åren 1998-2008 gjordes detta vartannat år
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med ett tillräckligt stort antal svarande för att statistiken skulle
kunna säkerställas. Efter ett avbrott 2009-2010 återupptogs
undersökningarna, dock med ändrade former som givit ett så pass
litet underlag att statistiken inte går att säkerställa.
• Vad finns det för hinder att inkludera parametern
”funktionsnedsättning” i de reguljära
Arbetskraftsundersökningarna som SCB gör?

Arbetsmarknadens parter
Parterna har en viktig roll på svensk arbetsmarknad, och vi anser att
de skulle kunna ta ett större ansvar för att fler personer med
funktionsnedsättning skulle kunna få jobb.
• Hur ser regeringen på parternas roll för att få fler personer
med funktionsnedsättning i jobb?
•

Finns det några åtgärder som regeringen kan vidta för att
stimulera dem till att ta ett större ansvar än idag?
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