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Frågor till Martin Olauzon inför

Funktionshinderdelegationen 5 mars 2018
Universell utformning
Hur kommer utredningen säkerställa kompetens om Universell
Utformning, och hur ser du på förutsättningar att uppnå konventionens
mål med Universell Utformning av alla nya miljöer, produkter och
tjänster med tanke innehållet i utredningsdirektiven?
Hänsyn till internationella rekommendationer
FN:s övervakningskommitté (2014) och nyligen Europarådets
kommissionär för mänskliga rättigheter har kritiserat Sveriges
funktionshinderpolitik på flera områden. Regeringen har hänvisat till
utredningen i sitt svar på kritiken från Europarådets kommissionär.
Men utredningsdirektiven ger ett begränsat utrymme för att hantera all
kritik. Kommer utredningen att ta hänsyn till internationella
rekommendationer och i så fall vilka?
Delmål kopplade till konventionen
Uppsala universitet har på regeringens uppdrag rapporterat att
funktionsrättskonventionen i princip aldrig används i myndigheter i
samband med beslut. De skriver bland annat att kunskap saknas och
”om riksdag och regering vill att myndigheterna i högre utsträckning
beaktar MR-traktat behövs tydligare styrning på detta område.” Tolkar
du utredningsdirektiven som att delmålen som ska tas fram ska vara
direkt kopplade till konventionen?
Utredarens erfarenheter
Vilka lärdomar har du tagit med dig från tidigare uppdrag när det gäller
styrning och ansvar som du kan ha nytta av i det här uppdraget?
Funktionsrättsorganisationernas deltagande i utredningen
Funktionsrätt Sverige ser fram emot att bidra med expert till
utredningen. Vi har drivit frågan om en delegation eller utredning om
Universell Utformning sedan 2013, och därefter har vi fortsatt arbetet
utifrån FN:s allmänna kommentar om tillgänglighet i samarbeten inom
standardisering och projekt. Vi har också på många olika sätt försökt
lyfta vikten av mainstreaming av funktionsrättspolitiken bland annat
med behovet av dialog direkt med olika sakdepartement, bl a i vårt
remissvar om funktionshinderpolitiken.
Utredningens förankring
Har du tankar redan nu kring hur utredningen ska arbeta för att
åstadkomma bred förankring med intressenter, förutom att utse
experter?
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