
 
 
 
 
 

 
 

2019-03-25 
Till statsrådet Per Bolund 

 

Hej Per! 

 
Varmt tack för att du tog dig tid att träffa oss den 11 mars. Jag vill gärna 
gratulera dig till nomineringen som språkrör för Miljöpartiet och önska 
dig all lycka i den nya rollen. Hoppas att vi får möjlighet att träffas igen 
och följa upp några frågor som vi lyfte vid vårt möte och som vi 
sammanfattar här. 
Funktionsrätt Sverige vill se politik som bygger på universell utformning 
som utgångspunkt för att komplettera regelverk och standarder för 
tillgänglighet och som inkluderar hela den mänskliga mångfalden. Vi vill 
se: 
 

• En nationell handlingsplan för borttagande av befintliga hinder för 
tillgänglighet i miljöer som allmänheten har tillträde till. Ska tas 
fram med SKL och funktionsrättsorganisationer och ha en tidplan 
med sanktioner. 

• En fungerande, modern och öppen tillsyn av tillgänglighet i byggd 
miljö för både nybyggnationer som befintliga hinder med koppling 
till standarder och sanktioner. 

• Ett uppdrag till Boverket att skapa en struktur för att utveckla och 
utbilda om konkreta stödmaterial med inspiration från US Access 
Board, där alla kan delta. 

• Ett program för fortbildning av nyckelaktörer som chefer, arkitekter 
och byggnadsingenjörer med koppling tillgänglighet och universell 
utformning (med stöd i propositionen om gestaltad livsmiljö) 

 
Vi hänvisar även till tidigare skrivelse i samband med sakråd om byggd 
miljö med statssekreterare Alf Karlsson i den förra regeringen. 
 
Vänliga hälsningar 
 

 
 
Elisabeth Wallenius Ordförande 
 

http://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2018/03/SynpunkterSakr%C3%A5dByggdMilj%C3%B6-14-mars-2018.pdf
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Budskap till hela regeringen om funktionsrätt 

När vi uppvaktar statsråd vill vi även framföra ett budskap till hela 
regeringen om behovet av att stärka det gemensamma arbetet. 
 
Funktionsrätt är en förutsättning för ett hållbart och inkluderande 
samhälle. Det rör alla politikområden och kräver ett tydligt politiskt 
ansvarstagande i hela regeringen. Trots samsyn i riksdagen kring 
mänskliga rättigheter som utgångspunkt för det funktionshinderpolitiska 
målet så ökar ojämlikheten och FN kritiserar Sverige för brister i 
genomförandet av ett rättighetsbaserat angreppssätt. 
 
Universell utformning, UU, är en av inriktningarna för politiken som 
kompletterar lagar och standarder om tillgänglighet, skydd mot 
diskriminering och rätt till individuellt stöd för att leva självständigt.  
 
Funktionsrätt Sverige vill se att regeringen 

• säkerställer att offentliga medel används till att öka jämlikhet för 
alla innevånare, aldrig till att utestänga delar av befolkningen  

• fastställer en handlingsplan för funktionspolitiken som omfattar 
såväl mainstreaming av rättighetsperspektivet som särskilt stöd för 
självbestämmande och egenmakt över sitt liv. 

• tillämpar universell utformning som process för att ingen ska 
lämnas utanför i politiska beslut, lagstiftning och användning av 
offentliga medel 

• ökar kunskapen om funktionsrätt i regeringskansliet. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Elisabeth Wallenius 
Ordförande 
 
 
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.  


