
(Preliminär översättning, med reservation för granskning av termer.) 

Skrivelse angående åtgärder som motsäger kommitténs slutsatser 

baserade på den första rapporten från Sverige om artikel 19 i 

Konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, CRPD. 

  

Handikappförbunden är en enad röst i den svenska 

funktionshindersrörelsen gentemot regeringen, riksdagen och de 

nationella myndigheterna. Förbundet bildades 1942 och består av 39 

nationella funktionshindersorganisationer med cirka 400 000 

enskilda medlemmar. Vi är aktiva medlemmar i European Disability 

Forum, EDF. 

 

Handikappförbundens samarbetsorgan vill uppmärksamma 

kommittén på de pågående bakåtsträvande åtgärder som inletts av 

svenska staten om den statligt finansierade personliga assistansen. 

Regeringens åtgärder ligger inte i linje med rekommendationen från 

FNs övervakningskommitté i april 2014, snarare tvärtom. 

Handikappförbunden noterar kommitténs riktlinjer för regelbunden 

rapportering till utskottet för rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, även under förenklade 

rapporteringsförfaranden exempelvis som skedde den 2 september 

2016. I punkterna 103 -112 betonar kommittén rätten för personer 

med funktionsnedsättning att fritt välja sin bostadsort och att ha 

socialt stöd utifrån sina individuella behov. Personer med 

funktionsnedsättning har rätt till personlig assistans, och ett 

självständigt liv. Åtgärder som vidtas i tider av finansiell nedgång 

får inte oproportionerligt påverka personer med funktionshinder. 

Åtgärder ska vidtas för att förhindra decimering av stöd som krävs 

för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i samhället, och 

som motverkar isolering eller segregation. Staterna ska arbeta emot 

institutionalisering. 

I april 2014 hade CRPD kommittén följande att säga om uppfyllandet 

av artikel 19 i CRPD;  

Kommittén är oroad över att statligt finansierade personlig assistans 

har dragits in för ett antal personer sedan 2010 på grund av en 

reviderad tolkning av ”grundläggande behov” och ”andra 

personliga behov", och att personer som fortfarande får stöd har 

upplevt skarpa nedskärningar, till vilka skälen är okända eller endast 



skenbart motiverade. 

Kommittén är vidare oroad över det rapporterade antalet positiva 

beslut enligt LSS som inte verkställs. 

Kommittén rekommenderar att konventionsstaten att se till att det 

samhälleliga stödet ges tillräckliga och rättvisa ekonomiska resurser 

så att personers rätt till ett självständigt liv inte hotas.                           

Kommittén har därför kritiserat Sverige för minskningen i 

tillhandahållandet av statligt finansierad personlig assistans. Rätten 

till personlig assistans enligt punkt (b) i artikel 19 är absolut 

nödvändig för att garantera ett självständigt liv för många personer 

med funktionshinder. Utan sådant stöd, eller för lite stöd, kommer 

personer begränsas till sina hem och/eller bli beroende av sina 

anhöriga. De kommer inte att kunna delta i samhället, arbeta, inneha 

offentliga ämbeten eller aktivt delta i ett familjeliv; exempelvis som 

föräldrar eller i fritids- och kulturaktiviteter. En kränkning av artikel 

19 är därför också ett brott mot många andra artiklar i konventionen. 

Trots ovan nämnda kritik från kommittén har den svenska 

regeringen agerat för att ytterligare minska tillhandahållande av 

statligt finansierad personlig assistans. I regeringens regleringsbrev 

om tilldelning av resurser för 2016 till Försäkringskassan anges att 

Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet 

timmar inom assistansersättningen. 

I maj 2016 utfärdade den svenska regeringen direktiv till en ny 

offentlig utredning om LSS. Det framgår av dessa direktiv att 

regeringen syftar till att minska kostnaderna och göra besparingar i 

assistansen baserat på en förutfattad föreställning om alltför stora 

kostnader för framför allt statligt finansierade personlig assistans. 

Regeringen anger vidare att besparingar som görs i statligt 

finansierad personlig assistans ska finansiera bättre kvalitet i de 

andra insatserna inom LSS. En hänvisning till artikel 19-

konventionen görs av regeringen. Eftersom kommitténs 

rekommendationer 2014 innehöll allvarlig kritik av nedskärningar i 

statligt finansierad personlig assistans betraktar 

Handikappförbundens detta uttalande som hyckleri. 

Handikappförbunden hävdar, som angivits ovan, att nedskärningar i 

statligt finansierad personlig assistans innebär en kränkning av 

artikel 19 och 3 i konventionen. Det innebär dessutom kränkningar 

av artikel 17, 23 och 28.  



En minskning av stödet kommer att kränka integriteten för personer 

i behov av sådant stöd eftersom de inte längre kommer att kunna 

leva självständigt och avgöra vem som kommer att hjälpa dem.  

Nedskärningar påverkar också det stöd som familjemedlemmar 

behöver. Ytterligare indragning och minskning av stödet kommer att 

allvarligt begränsa möjligheten för dessa familjer att leva ett 

självständigt liv på lika villkor med andra familjer.  

Neddragningar kränker dessutom rätten för personer med 

funktionsnedsättning till ersättning för kostnader orsakade av 

funktionsnedsättningen. 

Handikappförbunden vill understryka det allmänna kravet i artikel 4 

punkt 2 i det gradvisa förverkligandet. Artikel 19, 28 och delar av 

artikel 23 är sociala rättigheter och därmed föremål för ett 

progressivt förverkligande, men det måste understrykas att 

konventionsstaterna inte får backa i uppfyllandet av dessa 

rättigheter. Staterna är skyldiga att vidta åtgärder för att maximalt 

utnyttja sina tillgängliga resurser för att gradvis uppfylla rätten till 

ett självständigt liv. Med regleringsbrevet till Försäkringskassan och 

direktiven till utredningen av LSS vill den svenska regeringen 

begränsa det som redan uppfyllts i dessa rättigheter. 

Nedskärningar i statligt finansierad personlig assistans för att göra 

budgetbesparingar påverkar användare av sådant stöd, negativt och 

oproportionerligt. Regeringen har föreslagit några lämpliga 

alternativa lösningar i direktiven men lämnar detta till utredningen. 

Regeringen är tydligt inställd på att skära kostnader.  

Som framgår enligt kommitténs riktlinjer får inte bakåtsträvande 

åtgärder i tider av finansiell kris negativt och oproportionerligt 

påverka personer med funktionsnedsättning. Nedskärningar i 

statligt finansierad personlig assistans innebär allvarliga negativa 

konsekvenser för användare och kommer att begränsa möjligheterna 

för dessa personer att leva ett självständigt liv och till deltagande och 

integration i samhället. Sverige är inte i en sådan finansiell kris som 

kan motivera någon form av bakåtsträvande åtgärder när det gäller 

redan uppfyllda rättigheter. 

Kommittén har gjort det mycket tydligt i sina slutsatser att svenska 

staten bör avsätta tillräckliga ekonomiska resurser för statligt 

finansierad personlig assistans. Kommittén kritiserade också 

nedskärningar. Den svenska regeringen har, bland annat genom de 



ovan nämnda officiella dokumenten, gjort det helt klart att de har för 

avsikt att öka dessa neddragningar; alltså helt ignorera 

rekommendationerna från kommittén. 

Eftersom kommittén utfärdat avslutande observationer 2014, har den 

svenska regeringen endast agerat på en av rekommendationerna, om 

artikel 8. Handikappförbunden vill uppmana kommittén att 

överväga att starta ett uppföljningsförfarande. Om ett sådant 

förfarande skulle inledas menar vi att det är önskvärt att följa upp 

rekommendationerna särskilt gällande artiklarna 1-4, 5. 19, 24, 27 och 

33. 

 

Med vänliga hälsningar 

Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden 


