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Funktionshinderpolitiken 2018 i regleringsbrev 

Funktionsrätt Sverige är ett samarbete för 41 funktionsrättsförbund 

som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är 

ett samhälle för alla. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter 

när vi driver medlemmarnas funktionsrätt – rätten för personer med 

funktionsnedsättningar att fungera på jämlika villkor i samhällets 

alla delar. 

 

Regeringens proposition om en ny funktionshinderpolitik behandlas 
av riksdagen i november. Efter riksdagens beslut har regeringen 
aviserat en utredning som kommer att ta ett år som rör styrning av 
politiken och universell utformning. Den nuvarande strategin för 
funktionshinderpolitiken gick ut 2016. Senast i januari 2019 ska 
Sverige lämna sin andra och tredje rapport till FN:s 
övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och bland annat rapportera om arbetet 
med rekommendationer från FN. Sedan strategin gick ut har arbetet 
på tidigare strategiska myndigheterna avstannat. Flera av 
myndigheterna säger att de saknar inriktning för sitt arbete. Vid 
sökning i några av myndigheternas regleringsbrev för 2017 finns 
sällan något om funktionshinderpolitik. Tio myndigheter har kvar 
formuleringar om sektorsansvar i sina instruktioner som härstammar 
från propositionen Från patient till medborgare 1999/2000:79. 
 
För att inte det funktionshinderpolitiska arbetet ska avstanna helt i 
väntan på utredningen krävs att instruktioner uppdateras med 
koppling till det nya målet. I avvaktan på nya formuleringar i 
instruktionerna behöver regleringsbreven för 2018 innehålla 
uppdrag för att ge ett underlag till såväl utredningen som till den 
rapport som regeringen ska skicka till FN:s övervakningskommitté. 
Vi föreslår att flera myndigheter ska få uppdrag att analysera de nya 
funktionshinderpolitiska målen och de rekommendationer som FN 
har gett till Sverige utifrån sina respektive uppdrag. Myndigheternas 
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rapporter vara klara 15 maj. Detta bör kompletteras med riktade 
uppdrag som rör konventionen och rekommendationer från FN. 
 
För att identifiera vilka myndigheter som bör få uppdraget föreslår 
vi att utgångspunkten för urvalet är de myndigheter som identifieras 
i MFD:s förslag till struktur för genomförande, uppföljning och 
inriktning inom funktionshinderområdet, som legat till grund för 
regeringens proposition: 
Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Boverket, 
Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Folkhälsomyndigheten, 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Försäkringskassan 
Konsumentverket, Kriminalvården, Migrationsverket, Myndigheten 
för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för radio, press 
och tv, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten 
för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Post- och 
telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Socialstyrelsen, Statens 
kulturråd, Statens skolverk, Tillväxtverket, Trafikverket, 
Universitets- och högskolerådet, Upphandlingsmyndigheten, 
Valmyndigheten, Verket för innovationsutveckling och 
Åklagarmyndigheten. 
 
De myndigheter som har kvar ett sektorsuppdrag kopplat till 
funktionshinderpolitiken är: 
Arbetsmarknadsdepartementet: Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmiljöverket  
Finansdepartementet: Konsumentverket 
Kulturdepartementet: Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet 
Näringsdepartementet; Boverket och Post- och telestyrelsen PTS 
Socialdepartementet: Försäkringskassan och Socialstyrelsen 
Utbildningsdepartementet: Skolverket 
Inom transportområdet saknas sektorsansvar (fanns tidigare på 
Vägverket). Inom rättsväsendet har det inte funnits sektorsansvar. 
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