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Angående sakråd om rekommendationer från
övervakningskommittén för rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41
funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000
medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi
driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i samhällslivets
alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Regeringens arbete med rekommendationerna
Regeringen har kallat till sakråd den 16 januari 2017 angående
rekommendationer till Sverige från övervakningskommittén för
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Funktionsrätt Sverige har, liksom andra inbjudna organisationer till
sakrådet, blivit ombedda att föreslå 8 prioriterade rekommendationer,
som underlag för beslut om vad som kommer tas upp på mötet.
Regeringen fick rekommendationerna i april 2014. I oktober
2014skickade vi en skrivelse till regeringen med uppmaning om en
handlingsplan för genomförande av rekommendationerna. Vi fick inget
svar. I regeringens proposition 2017 ”Nationellt mål och inriktning för
funktionshinderpolitiken” 2016/17:188 nämns vissa aktiviteter
kopplade till rekommendationer om artiklarna 7 (barn), 8
(medvetandegöra), 9 (tillgänglighet), 27 (arbete), 29 (politisk
delaktighet), 31 (statistik) och 33 (övervakning).
Funktionsrätt Sverige anser att regeringen skyndsamt, tydligt och öppet
borde redovisa arbete som pågår eller valts bort för att med stöd av
rekommendationer från en internationellt sammansatt
övervakningskommitté fullgöra de konventioner som regerings och
riksdag frivilligt beslutat sig för att anta fullt ut.

Vi vill framhålla att det arbete som lyfts i propositionen för
funktionshinderpolitiken inte räcker till för att åtgärda kritiken. Vi
betonar att frågor som våra medlemsförbund prioriterar högt om
rättigheter till jämlik hälsa, utbildning, arbete och sysselsättning kräver
aktiv handling. Vi tror att regeringen känner till vad vi efterfrågar på
dessa områden. Därför har vi valt att lyfta åtta rekommendationer där
vi saknar raka svar på vad regeringen avser att göra.

Förslag till 8 prioriterade rekommendationer
Likhet över landet.
Uppföljning med indikatorer som omfattar hela landet och åtgärder
för att alla kommuner ska omfattas av uppföljning. (6)
Kommentar: Vi känner inte till något pågående arbete. MFD har
försämrat möjligheten till uppföljning med nytt system.
Konventionen ska gälla som svensk lag
Yrkande på inkorporering av konventionen. (8)
Kommentar: Vi anser att rekommendationen kräver att frågan om
konventionens ställning utreds vilket har skett med Barnkonventionen.
Personlig assistans
Säkerställa tillräckligt och rättvist stöd för att leva självständigt (44)
Kommentar: Regeringens, domstolars och ansvarig myndighets
agerande strider mot rekommendationen och artikel 19 (kritik även från
andra kommittéer vilket inte har behandlats i tidigare sakråd).
Diskrimineringslagen
Se över lagförslaget om diskriminering så att det täcker artikel 5 fullt
ut. Införliva skälig anpassning i alla relevanta författningar (10)
Kommentar: Riksdagen har tagit bort ett undantag i lagstiftning, men
det räcker inte. Offentlig verksamhet täcks till exempel inte av lagen.
Tillgänglighet
Uppföljning i kommuner för att säkerställa full tillgänglighet till
byggnader. Systematiskt krav på tillgänglighet i alla avtal om
offentlig upphandling (26)
Kommentar: Det saknas uppföljning och sanktioner för de som inte
följer lag. Lagstiftning för byggd miljö har försämrats. Stöd och
uppföljning som rör krav på tillgänglighet i alla avtal saknas.

Tvångsvård våld självmord mm
Kommittén lämnar flera rekommendationer som kan relateras till
varandra (30, 36, 38, 40, 42)
Kommentar: Rekommendationerna rör i stor utsträckning personer
med psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar.
Statistik (även kopplat till likhet över landet)
Systematisk insamling, analys och spridning av uppgifter till stöd för
utveckling av indikatorer lagstiftning, övervakning med mera. (56)
Kommentar: Data saknas för flera av målen i Agenda 2030. Metoder för
insamling av data som rör personer med psykisk ohälsa och kognitiva
funktionsnedsättningar måste utvecklas.
Övervakning / Oberoende MR-institution
Inrättande av en oberoende MR-institution för att fullgöra
skyldigheter, oro över samordning på Socialdepartementet (61-62)
Kommentar: Främja, skydda och övervaka SOU 2009: 36 har inte lett till
någon dialog, uppföljning eller åtgärd. Riksdagen har skickat tillbaka
frågan om en oberoende institution för mänskliga rättigheter.
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