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  Sundbyberg 2020-09-16 
 
Vår ref: Mia Ahlgren 
mia.ahlgren@funktionsratt.se 
   Mottagare: 
   Sr Lena Micko 
  

 

Frågor inför Funktionshinderdelegationen 
den 7 oktober 2020 till statsrådet Lena 
Micko. 
 
Vi vill återigen tacka för vårt möte med statsrådet i mars. Statsrådet 
ansvarar för flera olika frågor av stor vikt för funktionsrätt, vi har 
därför delat upp frågeställningar i olika områden. Vi inser givetvis att 
alla frågor inte kan besvaras på delegationsmötet och hoppas istället få 
kort skriftlig återkoppling på dem. 
 

Likhet över landet och aktiv involvering 
Sverige har fått kritik från FN för att det saknas ett obligatoriskt 
uppföljningssystem med indikatorer för hela landet. Idag är det SKR 
som kontrollerar enkäter från myndigheter, och uppföljningen har 
försämrats till exempel när det gäller att systematiskt beta av brister i 
tillgänglighet, en del i inriktningen för funktionshinderpolitiken. 
Förordningen 2001:536 omfattar myndigheter men inte kommuner och 
det finns inga lagstadgade krav på aktiv involvering i beslutsprocesser 
och övervakning av konventionen, så som det beskrivs i artikel 4.3, 
33,3 och i allmän kommentar 7. 
 
Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att säkerställa 
uppföljning av rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
över hela landet? 
Hur kan regeringen säkerställa rätten till aktiv involvering i 
beslutsprocesser i enlighet med konventionen. 
 
Statliga arbetsgivarpolitiken 
Statliga arbetsgivare har lägst andel anställda med 
funktionsnedsättning och det saknas mål i den statliga 
arbetsgivarpolitiken för fler anställda med funktionsnedsättning.  
I dagsläget finns endast ett praktikprogram för vissa statliga 
myndigheter.  
 
Regeringen har också tagit emot Tillitsdelegationens förslag till 
introduktionsutbildning för statsanställda. Kunskapen om rättigheter 
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för personer med funktionsnedsättning är låg, och ofta glöms 
rättighetsperspektivet bort för människor som riskerar att hamna efter 
och inte komma till tals1. 
 
Vad kan regeringen göra för att skapa jämlika mål för personer med 
funktionsnedsättning när det gäller anställning och befordran? 
 
Vad kan regeringen göra för att öka medvetenhet om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning i offentlig sektor? 
 

Offentlig upphandling 
Efter våra uppvaktningar som rör offentlig upphandling har 
förbättringar skett i Upphandlingsmyndighetens arbete med stöd för 
att ställa krav på tillgänglighet och universell utformning. En risk vi 
ser är dock att arbetet bygger på eldsjälar och inte är systematiskt 
integrerat i verksamheter vilket FN tagit upp i sin rekommendation. 
Om regeringen ska lyckas med den så kallade ansvars- och 
finansieringsprincipen2 för tillgänglighet så måste kraven ställas utan 
undantag i alla inköp. 
 
Vi tror att det är viktigt att fortsätta arbetet och med förbättrad 
statistik och uppföljning av kravställning kring tillgänglighet genom 
universell utformning, för att kunna visa på resultat. 
 

Konsumentfrågor 
Statsrådet deltar i arbetet med en ny konsumentagenda inom EU, där 
vi ser ökade risker i takt med de alltmer digitala 
konsumentmarknaderna. 
Hur säkerställer regeringen resurser för att stärka 
konsumenträttigheter för personer med funktionsnedsättning? 

 
1 Ett talande exempel är denna webbplats där undermenyn ger signaler om vad man 
räknar in. 
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet.105.ht
ml  Det ser ut på liknande sätt på många platser.  
2 Ett viktigt område är interna system som riskerar att utestänga anställda med 
funktionsnedsättning, eller göra dem beroende av hjälp från medarbetare. Ställdes 
till exempel krav på tillgänglighet i upphandling av lönesystem från statens 
servicecenter. 
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