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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. 

Funktionsrätt Sverige välkomnar förstärkt samordning för 
byggstandardisering. Förslagen om att utse en samordnare under två 
år, ett myndighetsråd och villkor för regeringens medfinansiering till 
standardisering behöver utvecklas för att säkerställa följande: 

• Universell utformning och tillgänglighet i enlighet med 
konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i uppdrag till samordnare och 
myndighetsråd 

• Resurser för att stärka användarintresset på lika villkor i hela 
processen för att balansera näringslivets inflytande 

• Bättre samordning av kommittéer inom standardiseringen 

Funktionsrätt till byggd miljö och hållbarhet 
Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet i samhället 
Sveriges regering och riksdag har åtagit sig att ändra lagstiftning, ta 
fram tillgänglighetsstandarder och vidta andra åtgärder för att uppfylla 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom att ratificera 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
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Tillgänglighet i konventionen och funktionshinderpolitik 
Regering och riksdag har i november 2017 bestämt att 
funktionshinderpolitiken ska utgå från Funktionsrättskonventionen 
med inriktning på universell utformning, riva befintliga hinder, särskilt 
stöd och motverka diskriminering. I den allmänna kommentaren 2 om 
tillgänglighet i konventionen beskrivs att en individ har rätt till tillgång 
/ tillträde till det som erbjuds allmänheten. Allt nytt som skapas ska 
följa universell utformning som inkluderar personer med 
funktionsnedsättning. Befintliga hinder för tillgänglighet ska gradvis 
tas bort. Det gäller personer med funktionsnedsättning som grupp. På 
individnivå och i en viss kontext finns alltid en skyldighet till åtgärder 
för skälig anpassning. Om individen inte får tillgång genom åtgärder 
för skälig anpassning är det diskriminering. 

Funktionsrätt Sverige har nyligen deltagit i ett sakråd på 
Näringsdepartementet om tillgänglighet till byggd miljö där vi gjorde 
en presentation av funktionsrätt inom området. Efter sakrådet 
kompletterade vi med  synpunkter  som vi hänvisar till. 

Svensk modell för användarintresse i standardisering 
Enligt konventionen ska funktionsrättsorganisationer aktivt involveras i 
beslut och även i framtagning av tillgänglighetsstandarder. I Sverige 
finns en modell för att finansiera användarintresse i ideella 
organisationer och arbetstagarorganisationer genom SKA-rådet som 
beskrivs i delbetänkandet. Problemet är att de medel som avsatts för 
projektavgifter och resebidrag tagit slut, så användarintresset kan inte 
säkerställas i byggstandardiseringen. 

Det behövs politiska beslut för att säkerställa finansiering av 
användarintresset på lika villkor i standardiseringen och kompetens om 
universell utformning på hög nivå för beslutsfattande Dessutom ser vi 
gärna effektivare samordning på SIS så att tillgänglighet kommer in 
fler delmoment inom byggstandardiseringen. 

Med vänlig hälsning 

isabeth Wallenfus 
Ordförande, 
Funktionsrätt Sverige 
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