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Frågor inför Funktionshinderdelegationen 
den 2 juni 2020 
 
En ny funktionsrättsstrategi? 
Inom EU pågår ett intensivt arbete med att förbereda en ny 
funktionsrättsstrategi som ska följa efter den som går ut 2020. 
Funktionsrättsrörelsen är involverade genom bidrag och dialog med 
kommissionen, parlamentet och Ekonomiska Sociala Kommittén. 
Även FN har tagit fram en strategi och generalsekreteraren har uttalat 
sig om vikten av inkludering och lärdomar efter Coronakrisen. 
 
Den svenska strategin gick ut 2016. Remissammanställningen pågår 
efter Styrutredningens förslag. Redan innan regeringen har kommit 
med förslag om ny strategi har Myndigheten för Delaktighet ändrat 
uppföljning av politiken till en mer övergripande nivå och även bland 
annat, tagit bort riktlinjer för tillgänglighet 1. Förutom remissvar 2 på 
Styrutredningen har Funktionsrätt Sverige samordnat arbetet med 
civilsamhällets rapport Respekt för rättigheter 3. En av många 
rekommendationer handlar om FN:s uppmaning till införandet av 
indikatorer för uppföljning av konventionen för att säkerställa likhet 
över landet. 
 
När och hur kommer regeringen att involvera 
funktionsrättsorganisationerna i förslag för att säkerställa styrning 
och genomförande av funktionsrättspolitiken? 

                                                 
1 Se vår skrivelse från oktober 2019 https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-
fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/skrivelser-2018/skrivelser-2019/ 
2 Funktionsrätt Sverige remissvar på Styrkraft SOU 2019:23 
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2019/09/Remissvar-fr%C3%A5n-
Funktionsr%C3%A4tt-Sverige-p%C3%A5-Styrkraft-i-funktionshinderspolitiken-
SOU2019_23.pdf 
3 Rapporten Respekt för rättigheter? i nytryck våren 2020 med sammanlagt 110 
organisationer som står bakom. 
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-
villkor/manskliga-rattigheter/funktionsrattskonventionen/civilsamhallets-
granskning/ 
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Socialdepartmentet är samordningsmekanism för genomförande av 
konventionen. När kan vi få återkoppling om vilka konkreta förslag 
till rekommendationer som togs fram av civilsamhället i rapporten 
Respekt för rättigheter som regeringen arbetar vidare med?  
 
Aktiv involvering i beslut och övervakning av 
konventionen 
Funktionsrättskonventionen är innovativ på flera sätt, bland annat 
framhålls ofta att den togs fram i en samskapande process, med både 
skyldighetsbärare från stater och rättighetsbärare från funktionsrätts-
organisationer. Artikel 4.3 och 33.3 i konventionen är mer långtgående 
än någon annan konvention i att slå fast de civila organisationernas 
medborgerliga och politiska rättighet att involveras i beslut och 
övervakning. 
 
I FN:s allmänna kommentar 7 finns stöd till konventionsstaterna i att 
förstå tillämpningen av artiklarna. Myndigheten för delaktighet har 
lanserat ett metodstöd 4 för detta på sin webbplats. Detta har skett 
utan aktiv involvering och metodstödet är riktat främst mot 
kommuner. Vi menar dock att artiklarna bör hanteras på regerings-
nivå, eftersom de rör till exempel lagstiftning, politik och övervak-
ning, men även finansiering. 
 
Funktionsrätt Sverige skickar skrivelser 5 till regeringen i olika 
sammanhang, för att bidra med ställningstaganden och uppmärk-
samma frågor som är aktuella för våra medlemsförbund. Vi noterar att 
departement hanterar dessa på olika sätt. Det är väldigt sällan vi får 
svar på skrivelser, annat än möjligen att de har mottagits. 
 
Hur kan regeringen och rörelsen tillsammans verka för ett bättre 
genomförande i enlighet med den allmänna kommentaren? Skulle 
till exempel en arbetsgrupp med tjänstemän från regeringen och 
representanter från funktionsrättsorganisationer kunna tillsättas för 
att gå igenom innehållet och komma med förslag för fortsatt 
diskussion på Funktionshinderdelegationen?  
 
 

                                                 
4 Metodstöd för dialog hämtat från MFD webbplats 2020-05-13 
https://www.mfd.se/verktyg/metodstod/metodstod-for-dialog/ 
5 Lista med skrivelser för 2020, det går även att bläddra tillbaka under tidigare år 
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-
villkor/skrivelser-2018/skrivelser-2020/ 

https://www.mfd.se/verktyg/metodstod/metodstod-for-dialog/
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/skrivelser-2018/skrivelser-2020/
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/skrivelser-2018/skrivelser-2020/
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Vi vill också påminna om frågan om patientförträdare 6 som vi lyfte 
inför det senaste ordinarie mötet i Funktionshinderdelegationen. 
Den handlar om hur regeringen kan säkerställa att patientföre-
trädare representerar en mångfald patientintressen och inte bara sig 
själva i olika sammanhang där patientperspektivet ska inkluderas? 

                                                 
6 Fråga till funktionshinderdelegationen i mars 2020 https://funktionsratt.se/wp-
content/uploads/2020/05/Fr%C3%A5gor-sr-Hallengren-inf%C3%B6r-
Funktionshinderdelegationen-18-mars.pdf 

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2020/05/Fr%C3%A5gor-sr-Hallengren-inf%C3%B6r-Funktionshinderdelegationen-18-mars.pdf
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https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2020/05/Fr%C3%A5gor-sr-Hallengren-inf%C3%B6r-Funktionshinderdelegationen-18-mars.pdf
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