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Angelägna prioriteringar inför en ny strategi för 
funktionshinderpolitiken 

Myndigheten för delaktighet kommer inom kort avsluta sitt uppdrag 

att ta fram förslag på struktur för genomförande, uppföljning och 

inriktning för funktionshinderspolitiken efter 2016. 

Handikappförbunden hoppas på en fortsatt god dialog med 

regeringen under den kommande beredningen av en ny strategi för 

funktionshinderpolitiken. Vi vil l uppmärksamma några viktiga 

övergripande prioriteringar i den kommande strategin men också 

påtala behovet av andra initiativ som vi tror på längre sikt kommer 

vara avgörande för att strategin blir framgångsrik. 

Inom en rad samhällsområden råder fortfarande stora klyftor mellan 

personer med funktionsnedsättning och befolkningen i stort. Även 

om utvecklingen inom vissa områden går framåt är klyftorna inom 

andra områden oförsvarbara. Inom flera centrala politikområden 

finns kända klyftor, till exempel deltagandet i arbetslivet, stödet som 

ges i skolan, deltagandet i det politiska livet som också leder till stora 

skillnader i upplevd och faktisk hälsa men också ökad risk för 

fattigdom och svag försörjning. 

I den kommande strategin som ska ta vid från 2017, anser vi att den 

politiska styrningen från regeringen mer målmedvetet och 

heltäckande behöver följa upp utvecklingen inom olika samhälls

områden, än vad som sker idag. Regleringen av myndigheter, 

villkorande av statsanslag, uppföljning av lagstiftning etc måste bli 

skarpare för att överbygga de klyftor i levnadsvillkor för personer 

med funktionsnedsättning som är identifierade och kända. Den 
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politiska ambitionen som uttrycktes i regeringsförklaringen om att 

personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i 

vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet, 

förutsätter att klyftorna inom en rad centrala samhällsområden 

överbyggs. 

Strategin måste därför tydligt utgå från ett rättighetsperspektiv med 

tydligare koppling till konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, CRPD. En handlingsplan för att komma 

tillrätta med de rekommendationer som FN:s övervakningskommitté 

lämnat till Sverige under 2014 behöver inkluderas i styrningen för att 

konkreta politiska resultat ska kunna redovisas inför nästa 

granskning 2019. Konsekvensanalyser utifrån CRPD behöver mer 

systematiskt införas som rutin i olika regeringsuppdrag, direktiv till 

utredningar och inför lagförslag etc. Regeringens samlade arbete 

med mänskliga rättigheter skulle förstärkas om samordnings

ansvaret för uppföljningen av alla FN-konventioner lades under 

samma instans inom regeringskansliet. 

Den politiska styrningen av funktionshinderpolitiken behöver 

utvecklas i linje med styrningen inom exempelvis jämställdhets- och 

miljöområdet. Vi ser också stora möjligheter att skapa synergier med 

att koppla funktionshinderpolitiken till regeringens arbete med att 

genomföra målen i Agenda 2030 och EU2020. 

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken "Från patient 

till medborgare" (Prop 1999/2000:79) hade som målsättning att 

skapa det perspektivskifte som namnet antyder. Vår uppfattning är 

att det perspektivskiftet inte fullt ut har anammats inom olika 

politikområden ännu. Handlingsplanen gav funktionshinder

politiken en bred parlamentarisk förankring och vi skulle gärna se att 

den kommande strategin fick samma breda politiska uppslutning. 

Vi förordar därför att den kommande strategin inte fastställs genom 

regeringsbeslut, utan läggs fram som proposition till riksdagen. 

Det har inte skett någon fördjupad genomlysning av funktions

hinderpolitiken sedan Handikapputredningen avslutades 1992. 
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För att på sikt förstärka funktionshinderpolitiken, ser vi behov av 

flera initiativ i närtid. 

I linje med rekommendationerna från FN:s övervakningskommitté 

av CRPD, behöver det göras en bredare översyn av svensk 

lagstiftning, för att utröna om det behöver göras förändringar för att 

samtliga delar av svensk lag blir mer konventionskonform. 

Alternativt bör utredas hur konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning i sin helhet kan införas som svensk lag, på 

samma sätt som skett med Barnkonventionen. 

En bärande princip i konventionen är att samhällsplaneringen ska 

utgå från perspektivet om universell utformning, dvs. att 

planeringen av samhällsservice och tjänster redan från början tar sin 

utgångspunkt i de olikheter som finns hos mämiiskor inom 

befolkningen. Det finns stora vinster att göra genom att "göra rätt 

från början" och därmed undvika kostsamma och oftast sämre 

lösningar i efterhand. Vid sidan om lagstiftning finns många andra 

aktiva styrmedel som spelar en viktig roll i samhällets utformning, 

däribland den offentliga upphandlingen, villkorande av statliga 

anslag, men också i förskrifter såsom förordningen 2001:526. 

För en sammanhållen styrning behöver principen om universell 

utformning aktivt inkluderas i regeringens arbete med långsiktig 

hållbarhet inom Agenda 2030-strategin. Vi förordar att en särskild 

kommission för universell utformning upprättas i det arbetet. 

Med vänliga hälsningar 

Handikappförbunden 
Box 1386 
172 27 Sundbyberg 
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