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Närvarande: 

Max Lutteman Polismyndigheten 

Christer Degsell Polismyndigheten 

Hanna Netzell Polismyndigheten 

Kajsa Saleem Polismyndigheten 

Marie Eriksson Domstolsverket 

Cecilia Arnedal Domstolsverket 

Caroline Rosengren Domstolsverket 

Ulf Hjerpe  Brottsoffermyndigheten 

Rebecca Vadell Åklagarmyndigheten 

Henrik Sundqvist Sveriges Dövas Riksförbund 

Annica Nilsson Riksförbundet Attention 

Maria Sivall  Autism och aspergerförbundet  

Kjell Holm  Stroke/Riksförbundet 

Leif Jeppsson Synskadades Riksförbund 

Mia Ahlgren  Handikappförbunden 

Ines Uusmann Handikappförbunden 

Annelie Sylvén-Troedsson FUB 

 

 

1) Fortsatt diskussion från föregående möte om hur Polismyndighet-

en och Domstolsakademin inkluderar kunskap om personer med 

funktionsnedsättning utbildningar. 

 

Domstolakademins grundutbildningar ingår i notarie- respektive fi-

skalutbildningen. Domstolakademins vidare- och fortutbildningar rik-

tar sig till domare, beredningsjurister och föredragande på landets 

domstolar. Under mötet diskuterades kursernas innehåll. Domstolsaka-

demins utbildningar innehåller moment med bland annat psykologi och 

etik som på olika sätt ger kunskap om personer med funktionsnedsätt-

ningar. Kunskap om funktionsnedsättningar finns insprängt på i kurser 

på både grundnivå och i vidarutbildningar. För en detaljerad beskriv-

ning om olika kursers upplägg kan kontakt tas med domstolsverkets 

representant i gruppen.  
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Polismyndigheten har 30 000 anställda, varav 20 000 är poliser och 10 

000 är civilanställda. Det innebär att den utbildning som polisen till-

handahåller för anställda anpassas till två stora grupper som delvis krä-

ver olika kompetens. Kunskap om funktionsnedsättningar behövs oav-

sett om man är polis eller civilanställd och ingår i den grundläggande 

polisutbildning och i vissa andra utbildningar som polisen tillhandahål-

ler. 

 

Vidare presenteras polisutbildningens uppbyggnad. I dagsläget är po-

lisutbildningen två och ett halvt år men det ligger som förslag från den 

senaste utredningen om polisutbildningen att den ska göras om och blir 

en högskoleutbildning med kandidatutexamen. Polisen ställer sig posi-

tiv till förslaget. Polisutbildningen är i dagsläget pressad då det är 

många moment som ska rymmas under utbildningstiden. En längre ut-

bildning skulle kunna innebära mer tid för frågor om likabehandling 

och kunskap om personer med funktionsnedsättning.  

 

 

2) Enkät från Human Rights Council till Sverige angående artikel 13 

– Tillgång till rättssystemet – i Konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26) 

 

Mia Ahlgren, Handikappförbunden, ställde frågan om myndigheterna 

kände till den enkät som Human Rights Council (UNHRC) ställt till 

Sverige angående artikel 13 – Tillgång till rättssystemet – i konven- 

tionen. 

 

Ingen av representanterna för de närvarande myndigheterna sade sig 

känna till den. 

 

3) Antagningskriterier för antagning till Polisutbildning 

 

Fråga ställdes om urvalskriterierna till polisutbildningen kopplat till 

möjligheten att bli polis om man har någon funktionsnedsättning. I 

samband med denna fråga lyftes frågan om personer som har ADHD 

och deras möjligheter att bli antagna till polisutbildningen. Frågan be-

svarades av Max Lutteman som angav att personer som anger att de har 

ADHD inte går vidare i uttagningen till polisutbildningen. Frågan pro-

blematiseras under mötet huruvida det är en rimlig bestämmelse eller 

inte. Skulle kriterierna kunna se ut på något annat sätt så att fler perso-

ner kan bli poliser?  
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4) Hur kommuniceras ”funktionsnedsättning” i myndigheternas ar-

bete 

 

Annelie Sylvén Troedsson ställde frågan om hur myndigheterna arbetar 

för att motverka fördomar om personer med funktionsnedsättningar. 

Att arbeta med fördomar för att säkerställa ett gott bemötande är nöd-

vändigt för att nå en positiv utveckling. Det vore önskvärt att myndig-

heter har riktlinjer för hur man bemöter personer med funktionsned-

sättning. Vidare diskuteras vikten av att fokusera på behov av gott be-

mötande i kontakt med både brottsoffer och förövare.  

 

Polismyndigheten, Domstolsakademin och Brottsoffermyndigheten ar-

betar på olika sätt med utbildning för anställda. I Domstolsakademins 

utbildningar ingår tillexempel caseövningar, etik och bemötande av 

personer med funktionsnedsättning. Brottsoffermyndigheten haft obli-

gatorisk heldagarsutbildning för alla anställda vid sex tillfällen.  

 

 

5) Polisens information med anledning av terrordådet på Drottning-

gatan den 7 april - skrivelse från Sveriges Dövas Riksförbund 

(SDR) med anledning av att informationen inte tolkades till teck-

enspråk. 

 

I samband med terrordådet den 7 april 2017 noterade SDR brister i in-

formationen till personer som är teckenspråkiga. Bristen gällde att den 

information som lämnades av Polisen i media i direkt anslutning till 

händelsen inte var tolkad till svenskt teckenspråk. 

 

Christer Degsell lämnade följande redogörelse till varför informationen 

inte tolkades till svenskt teckenspråk. Polismyndigheten har runt om i 

landet avdelad personal – presstalespersoner – som ger information till 

media om händelser som inträffat som påkallat polisiär medverkan. 

Sådan information till media kan gälla allt från ordningsstörningar, tra-

fikolyckor till det inträffade terrordådet den 7 april. Målgrupp för 

denna polisens information är media som i sin tur förmedlar informa-

tionen till allmänheten. 

 

Terrordådet den 7 april var en exceptionell händelse av kriskaraktär 

som påverkade hela det svenska samhället. Den information som läm-

nades av Polismyndigheten präglades helt av situationens allvar och 

behovet av att snabbt nå ut med information till en bred allmänhet. Så 

skedde också. 

 

SDR påpekande att Polisens information den 7 april inte tolkades till 

svenskt teckenspråk pekar på ett betydligt större samhällsproblem då 

den inte heller tolkades till något av de i Sverige förekommande in-
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vandrarspråken eller gjordes tillgänglig för personer med olika slag av 

funktionsnedsättning som medför behov av olika slag av alternativ 

kommunikation. 

 

Informationen om och i anslutning till terrordådet den 7 april handlar 

om krisinformation genom att händelsens påverkan på hela det svenska 

samhället. Ansvaret för sådan krisinformation har inte Polismyndighet-

en utan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som 

förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till all-

mänheten före, under och efter en stor händelse eller kris. Information-

en ges på webbplatsen www.krisinformation.se som drivs av MSB. 

Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart 

för så många som möjligt. Med Krisinformation.se:s mobilapp kan 

medborgare dessutom få information om kriser i sitt närområde till 

mobilen. 

 

6) När lämnas den aviserade strategin för funktionshinderspolitiken 

till riksdagen? (Frågan ställd av Polismyndigheten till funktions-

hinderrörelsen)  

 

Mot bakgrund att regeringen den 10 januari 2017 aviserade, att ett för-

slag till Ny funktionshinderspolitik´2017 och framåt skulle lämnas till 

riksdagen den 21 mars för riksdagsbehandling före sommaren. Då nå-

got förslag ännu inte har lämnats till riksdagen ställde Christer Degsell 

frågan till funktionshinderrörelsen om de hade någon kännedom om 

varför förslaget inte lämnats som aviserats.  

 

Frågan ställdes mot bakgrund av, att inom Polismyndigheten pågår ett 

arbete med en ny strategi för likabehandling 2017 - 2021 mot bakgrund 

av att Diskrimineringslagens 3 kapitel – Aktiva åtgärder – ändrats och 

att lagändringen trätt i kraft den 1 januari 2017. Strategin kommer att 

beslutas av Rikspolischefen före sommaruppehållet.  

 

Avsaknaden av en strategi för funktionshinderspolitiken från 2017 och 

framåt som anger inriktning för politikområdet har varit besvärande i 

arbetet med myndighetens strategi för likabehandling eftersom bris-

tande tillgänglighet utgör diskrimineringsgrund enligt diskriminerings-

lagen sedan den 1 januari 2015 och att diskrimineringsgrunden ”funk-

tionsnedsättning” från 1 januari 2017 omfattas av lagens krav på aktiva 

åtgärder. Mot denna bakgrundgrund hade det varit önskvärt om kraven 

enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för 

genomförandet av funktionshinderspolitiken och politikområdets in-

riktning kunnat inkorporerats i arbetet med framtagande av strategin 

för likabehandling.    

 

 

http://www.krisinformation.se/
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Ines Uusmann – Handikappförbunden –  svarade, att de inte fått någon 

information om varpå förseningen beror och konstaterade samtidigt att 

riksdagsbehandling av regeringens aviserade förslag om Ny funktions-

hinderspolitik före sommaren nu är uteslutet.  

 

Handikappförbunden tar med sig Polismyndighetens synpunkter ovan 

till nästkommande sammanträde med regeringens funktionshinderdele-

gation. 

 

7) Nästkommande samrådsmöte möte och ordförandeskap 

 

Brottsoffermyndigheten svarar för inbjudan till och anordnande av 

nästkommande samrådsmöte.  

Datum och tid: 16 november 2017, 13.00 – 16.30.  

Plats: Domstolsverket, Torsgatan 11 (Stenbocken plan 7), Stockholm.  

 

 

Vid anteckningarna 

 

Kajsa Saleem / Hanna Netzell 

 

    Christer Degsell 

 

 

 


