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Till leif.frenell@regeringskansliet.se 

elin.nyberg@regeringskansliet.se  

Synpunkter på Europa 2020-strategin 

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41 

funktionsrättsförbund som 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. 

Vårt bidrag till EU2020 

Vi identifierar hinder och bidrar till förslag om Agenda 2030 och 

EU2020 som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

inom bland annat hälsa, utbildning, arbete och försörjning, och 

inkluderande samhällsplanering. Stora skillnader mellan personer 

med funktionsnedsättning och övriga delar av befolkningen kvarstår 

när det gäller sysselsättning och utbildning. Utvecklingen försämras 

när det gäller ökad risk för fattigdom. Situationen är allvarlig sett till 

helheten och i kombination med ökad ohälsa, i synnerhet psykisk 

ohälsa hos barn och unga som ökar starkt och bostadsbristen för 

personer med funktionsnedsättning som leder till ”kommunarrest”. 

Projekt och verksamhet som bidrar till EU2020 

• Europeiska socialfondens satsning på inkluderande arbetsliv 
och projektet universellt utformade arbetsplatser. 

• Kunskap, forskning och utveckling av arbetssätt för universell 
utformning inom utbildning, arbete och bostäder genom 
projektet Rätt från början med stöd från Arvsfonden 

• Rapport till FN med förslag till rekommendationer om 
genomförande av funktionsrättskonventionen1 fortsätter 2019, 
och bygger vidare på inspel till frågelista. 

• Bidrag till FN:s politiska högnivåforum 209 om nationellt 
genomförande av mål 4, 8, 10, 13, 16 och 17 i Agenda 2030. 

                                                 
1 Funktionsrättskonventionen står för Konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning, CPRD. 
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• Bidrag till standardisering för upphandling, digitalisering. 
lärande, och design för alla (EU mandat 376, 420 och 473) samt 
ledningssystem för Agenda 2030 lokal nivå. 

Förslag för att stärka EU2020-arbetet 

Förbättra styrning, uppföljning och samordning för ett effektivare 

resultat av arbetet med genomförande av EU 2020 kopplat till 

Agenda 2030 och förverkligande av mänskliga rättigheter. 

• Samordna arbetet med att utvecklas indikatorer för Agenda 
2030 och mänskliga rättigheter med hänsyn till 
rekommendationer från FN och likhet över landet. 

• Integrera process för universell utformning i planer och 
uppföljning för punkt 4.1 – 4.4 i nationella reformprogrammet.  

• Säkerställ tillgänglighet till byggd miljö, kollektivtrafik, 
utbildning och arbete. Styrning av offentliga medel, inkl inköp 
upphandling, ska gå till inkludering. (4.1 och 4.3) 

• Utveckla kunskap om universell utformning i lärande med 
olikhet som norm. Säkerställ stöd till elever utifrån behov (4.2) 

• Satsa på forskning, innovation och utveckling med universell 
utformning som horisontell princip (4.4) 

• Säkerställ att regionalfonden integrerar tillgänglighet genom 
universell utformning som horisontell princip och utvärderar 
resultat (punkt 5). 
 

Källor och underlag i urval 

Europeisk standard EN17161 Tillgänglighet genom Design för alla 

En standard om universell utformning som vi bidragit till. 

Funktionsrätt Sverige inspel till Agenda 2030 HLPF 2019 

Civilsamhällets inspel till FN med förslag till frågor om 

genomförande av Funktionsrättskonventionen 2018 

Universellt utformade arbetsplatser, projekt UUA 

Europeiska Socialfondens satsning på universell utformning 

Projektet Rätt från början om universell utformning 

EU:s ratificering av konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och rekommendationer från FN 

 

https://www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2019-019.aspx
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2019/03/Funktionsr%C3%A4tt-Sveriges-bidrag-till-Agenda-2030-inf%C3%B6r-FNs-politiska-h%C3%B6gniv%C3%A5forum-HLPF-2019.pdf
http://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2018/04/Inspel-till-fr%C3%A5gelista-till-FN-2018.pdf
http://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2018/04/Inspel-till-fr%C3%A5gelista-till-FN-2018.pdf
https://akademssr.se/uua
https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Utlysningar/Samtliga-utlysningar-per-region/Forum-for-larande-och-strategisk-paverkan-for-Universell-utformning-av-arbetsplatser/
https://rattfranborjan.nu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1138
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1138

