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Kompletterande skrivelse angående styrkraft i 
funktionsrättspolitiken  SOU  2019:23 

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 44 
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. 

Denna skrivelse kompletterar vårt remissvar angående Styrkraft i 
funktionshinderpolitiken S0U2019:23. Det kan ses som underlag för 
dialog för att genomföra funktionsrättspolitiken i Sverige. 

På kort sikt föreslår vi en "att göra lista"som kan utgöra grund för 
uppdrag i regleringsbrev och planering under 2020. 

• Byt namn till Funktionsrättspolitik och inrätta ett anslag för 
att stärka rättigheter, som motsvarar liknande budgetanslag 
för barnrättsområdet 

• Skyndsamt ge ett uppdrag om utredning om glapp i 
lagstiftning och tillsyn / tillämpning av lagar samt vilka 
hinder som finns för utkrävande av rättigheter, efter dialog 
med funktionsrättorganisationer. 

• Ge uppdrag till myndigheter att tillämpa Tillgänglighet 
genom universell utformning enligt EN 17161 i sin 
verksamhet 

• Inför krav på att forskningsfinansiering som utgår från 
tillämpning av universell utformning i enlighet med artikel 4 i 
konventionen i kommande forskningsproposition. 

• Ändra förordningen 2001:526 i enlighet med vårt förslag. 
• Ändra i kommittéförordningen för transformering av 

rättigheter i ny lagstiftning. 
• Inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter med 

starkt mandat och resurser för övervakning enligt artikel 33.2. 
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• Flytta löpande ansvar för samordning och kontaktpunkt till 
departementet som ansvarar för rättigheter, i dagsläget Åsa 
Lindhagen. 

• Tillsätt en kommitté under statsrådsberedningen som 
fungerar som en insatsstyrka för att ta fram en strategi och en 
handlingsplan för funktionsrättspolitik (utvecklas i yttrandet). 

• Ge uppdrag till Upphandlingsmyndigheten om att ta fram 
stöd och uppföljning för systematiska tillgänglighetskrav i alla 
avtal om offentlig upphandling. 

• Ge uppdrag till en myndighet inom rättsväsendet, till exempel 
Brottsförebyggande rådet, att ta ett samlande ansvar för 
samverkan mellan myndigheter inom rättsväsendet och 
funktionsrättsrörelsen för att ta fram förslag till mål för att 
stärka rättssäkerhet och likhet inför lagen. 

Insatsstyrka för funktionsrätt 
I vårt remissvar på Styrkraft i funktionshinderpolitiken föreslår vi att 
det bildas en F-unktionsrättskommitte i form av en insatsstyrka för att 
ta fram en strategi och handlingsplan för politiken tillsammans med 
ett råd som består av representanter för funktionsrättsorganisationer. 
Vi föreslår att direktiven även ska omfatta följande uppgifter: 

• Författningsförslag som rör artikel 4.3 och 33.3 i enlighet med 
allmän kommentar 7 om aktiv involvering i beslut och 
övervakning. 

• Ta fram förslag till fler kontaktpunkter (artikel 33.1) i 
regeringen och för regional och lokal nivå. 

• Ta fram förslag till konsekvensanalys för funktionsrätt med 
inspiration från miljökonsekvensanalyser. 

• Ta fram förslag till jämlikhetsbudgetering med inspiration 
från jämställdhetsområdet. 

• Förtydliga ansvars- och finansieringsprincipens omfattning 
och tillämpning, även i relation till kommunernas 
finansieringsprincip. 

• Ta fram åtgärder som behöver vidtas för att konventionen ska 
införlivas i svensk lag efter utredning av luckor i lagstiftning. 

• Undersöka skapande av en svensk motsvarighet till Access 
Board som finns i USA och nyligen inrättats i Polen. 

Förslag till prioriteringar kopplade till Agenda 2030 
Vårt förslag är att följande utgör grund för fortsatt dialog om 
prioriteringar 

• Rätt till tillgång och inkludering i samhället mål 11 och 16 
Flera samlande myndigheter: 
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Boverket för bostäder och byggd miljö 
Trafikverket eller Trafikanalys för transporter 
PTS för digital inkludering 
Kulturrådet för Kultur 
Folkhälsomyndigheten för idrott och fritid (eller del av hälsa) 

• Rättssäkerhet (och stärkt rättskapacitet) — som täcker in 
stödjande beslutsfattande och diskriminering tvärsektoriellt 
mål 16 samt politiskt inflytande och demokrati 
Samlande myndigheter: Brottsförebyggande rådet? 
(Rättsväsende) 
Länsstyrelser och MUCF? (demokrati) 

• Innovation för rätten till inkludering och tillgänglighet 
genom universell utformning (mål 9) 
Samlande myndighet för forskning och digitalisering Vinnova 

• Produktion och konsumtion med rätt till inkludering och 
tillgänglighet genom universell utformning (mål 12) 
Samlande myndighet mål 12.7 Upphandlingsmyndigheten 
Samlande myndighet konsumtion Konsumentverket 

• Rätt till arbete och försörjning mål 8 och (1) 10 
Samlande myndigheter: Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan, 

• Rätt till utbildning mål 4, 
Samlande myndighet: Skolverket 

• Jämlik hälsa (inkl sjuk- och tandvård) mål 3 samt 
Rätt till självbestämmande inklusive social och ekonomisk 
trygghet/jämlikhet mål 10 (16) 
Samlande myndighet: Socialstyrelsen, 

• Intersektionella perspektiv 
Jämställdhet (mål 5) Jämställdhetsmyndigheten 
Barnets rättigheter (BO), Integrering (Migrationsverket) m fl 

Fritid och idrott kan kopplas till kulturområdet genom artikel 30, och 
hälsa genom artikel 25. 

Med vänlig hälsning och hopp om fortsatt dialog 

isabeth Walleni 
Ordförande 
Funktionsrätt Sverige 
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