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1. Introduktion 

Ordförande öppnade mötet och hälsade åhörare och inbjudna gäster välkomna. 

2. Presentation av den nya funktionshinderspolitiken 

Magnus Lagercrantz från Myndigheten för delaktighet (MFD) presenterade den nya 

funktionshinderspolitiken. Presentationen biläggs minnesanteckningarna. 

3. Exempel på implementering av mänskliga rättigheter i det kommunala arbetet 

Ann Bjellert från Botkyrka kommun presenterade hur man arbetat med rättighets- och 

demokratifrågor i kommunen. Presentationen biläggs minnesanteckningarna. 
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4. Diskussion 

Utifrån tre frågeställningar diskuterades parvis och redovisades tankar och åsikter:  

- Hur bör Haninge kommun ta fasta på den nya funktionshinderspolitikens inriktning (uni-

versell utformning, åtgärda befintliga hinder i tillgängligheten, motverka diskriminering, 

individuella lösningar)? 

- Vad tror ni om att jobba enligt Botkyrkamodellen och sammanföra MR-frågorna?  

- På vilket sätt tror ni att man bäst får politiker och tjänstemän att ta till sig funktionshin-

dersperspektivet så att det genomsyrar hela kommunens arbetssätt? 

5. Sammanfattning och avslut 

Ordförande gjorde en sammanfattning av vad som sagts under diskussionerna samt avslu-

tade mötet. 

 

 

 

............................................................ 

Petri Salonen 

Ordförande, KHR 
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Myndigheten för delaktighet

• Vi sågs för ganska exakt ett år sedan i mars.

• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

• På gång inom tillgänglighetsområdet.

• MFD - har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få 
genomslag i hela samhället.

• Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa 
bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

• Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.



En snabb bakåtblick

• Från Patient till medborgare – år 2000-2010.

• Nationellt mål:

− en samhällsgemenskap med mångfald som grund,

− att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

− jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Det handikappolitiska arbetet skall inriktas särskilt på:

− att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder,

− att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder,

− att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

• En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken år 2011-2016



Vad har hänt sedan dess?

• I juni 2016 lämnade MFD förslag på en ny 

funktionshinderspolitik till regeringen.

• I maj 2017 la regeringen fram en proposition 

(2016/17:188) till riksdagen.

• Propositionen beslutades av riksdagen i november 

2017.



I propositionen

• Nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken

• Ny inriktning på arbetet

• Utredning om styrningen 

• Ett antal regeringsuppdrag till myndigheter



Nytt nationellt mål 

• Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, 

med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer 

med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald 

som grund. 

• Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 

barnrättsperspektivet ska beaktas.



Ny inriktning

För att nå det nationella målet ska genomförandet av 

funktionshinderspolitiken inriktas mot de fyra områdena:

- principen om universell utformning

- befintliga brister i tillgängligheten 

- individuella stöd och lösningar för individens självständighet

- att förebygga och motverka diskriminering



Utredning om styrningen
• En utredning ska se över styrningen i funktionshinderspolitiken. Utgångspunkten är 

det nya nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken. 

• Utredaren ska bland annat:

 beskriva tillämpningen av principen om universell utformning

 föreslå effekt- och resultatmål för samhällsområden

 se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 

funktionshinderspolitiken, och

 föreslå hur långsiktig uppföljning för målen inom funktionshinderspolititiken bör 

utformas.

• Arbetet med uppdraget startas i början av 2018 och ska redovisas senast den 31 

januari 2019.



Några av regeringsuppdragen

• Arbetsförmedlingen – Utreda termen nedsatt arbetsförmåga.

• Trafikanalys (Trafa) - Kartlägga hinder för tillgänglighet inom 
kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning.

• SPSM - Analysera och lämna förslag på vilket stödmaterial som är 
nödvändigt för att alla huvudmän, rektorer och förskolechefer ska kunna ta 
del av den kunskap som behövs om hur man organiserar resurser och 
kompetens i förskolan och skolan för att skapa en ur olika perspektiv 
tillgänglig lärmiljö. 

• Boverket - Se över om reglerna för enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och 
bygglagen behöver förtydligas eller ändras.

• Socialstyrelsen - Webbaserad utbildning om mänskliga rättigheter - fokus 
funktionsnedsättning på kunskapsguiden.se



MFD:s uppdrag tillsammans med LST

• MFD ska i samarbete med länsstyrelserna ge stöd till 

landsting och kommuner att genomföra sina 

funktionshinderspolitiska strategier och planer. 

• Länsstyrelserna har fått likalydande uppdrag. 

• Totalt 13 miljoner årligen över tre år.

• Syfte: långsiktiga strukturer för stöd till kommuner och 

landsting från Länsstyrelserna.



Webbdirektivet

• EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer 
(webbtillgänglighetsdirektivet). 

• Departementsskrivelse (Ds 2017:60) föreslår att direktivet genomförs genom införandet av en särskild lag 
om tillgänglighet till digital offentlig service. 

• Statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda 
organ. Offentligt styrda organ innefattar i huvudsak vissa statliga och de flesta kommunala företag.

• Även privata aktörer, som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom skola, hälso-
och sjukvård samt omsorg.

• Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka tekniska krav 
som ska gälla och när kraven ska börja tillämpas. I EU-direktivet – EN 301 549 – WCAG 2.0

• Den nya lagen föreslås träda i kraft den 23 september 2018.

• Kort och gott – förmodligen har vi innan 2018 är slut lag på tillgänglighet på offentliga webbplatser 
i Sverige.



Frågor, funderingar eller annat? 

Tack för mig

magnus.lagercrantz@mfd.se

08 - 600 84 20

mailto:magnus.lagercrantz@mfd.se


Länkar

• Prop. 2016/17:188

• Direktiv utredningen

• Ds Webbdirektivet

http://www.regeringen.se/49aa12/contentassets/0571a7504d49428292a6ab114e4b0263/nationellt-mal-och-inriktning-for-funktionshinderspolitiken-prop-2016-17_188.pdf
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/12/dir.-2017133/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/11/ds-201760/


FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

• Varas funktionshinderspolitiska policy – starkt kopplad till 

konventionen.

• Funnits sedan 2006 – gäller i Sverige sedan 2009.

• Förtydligar att och hur mänskliga rättigheter också gäller 

personer med funktionsnedsättning. 

• Mot bakgrund av att personer med funktionsnedsättning ofta 

diskriminerats och rättigheterna har inte säkerställts.



FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning
• Tydliggör det offentligas ansvar som ”skyldighetsbärare” mot individerna 

som ”rättighetsbärare”.

• ”Traditionellt” inkorporeras inte MR-konventionerna i svensk lag – undantag 

hittills Europakonventionen och snart förmodligen Barnkonventionen.

• Konventionskonform tolkning. 

• EU:s ratificering leder till nya lagar för Sverige.

• Totalt 50 artiklar, varav 30 rättighetsartiklar som spänner över samhällets 

alla områden. 

• ”Procedur-regler” ex. MR-institution, övervakningskommitté, rapportering.

• Fakultativt protokoll – ger individer rätt att klaga till kommittén.



Ann Bjellert, funktionshinderstrateg

ann.bjellert@botkyrka.se

Ett mer hållbart och

jämlikt Botkyrka 

mailto:ann.bjellert@botkyrka.se


Botkyrka tillgängligt 2010

• Handikappolitiskt program 2005-2010

• FN:s standardregler 

• Samordningsansvaret vilade på Vård- och 

omsorgsnämnden

• Förvaltningarnas åtgärdsplaner ingick inte i ordinarie 

styrsystem



Hur tänkte vi då?

• Kommunfullmäktige antog Funktionsrättkonventionen i 

sin helhet som kommunens program för personer med 

funktionsnedsättning

• Handbok ”Tänk nytt, lätt och rätt” till stöd för 

medarbetare och förtroendevalda att förstå 

konventionen



Från brukarfråga till medborgarfråga

• Kommunstyrelsen har övertagit processansvaret

• Särskild enhet på kommunledningsförvaltningen för 

mänskliga rättigheter

• Enheten utvecklade en gemensam retorik kring 

jämlikhet och mänskliga rättigheter

• Funktionsrättfrågorna har nu samma politiska beredning 

som övriga människorättsperspektiv -

demokratiberedningen



Från perspektivträngsel till 

medborgarens fokus

• Botkyrkaborna, oavsett vilka de är, ska må bra och få 

de bästa förutsättningarna för ett bra liv

• Normen i Botkyrka är mångfald

• Vi har MEDBORGARENS fokus till skillnad från 

medborgarnas fokus



Gemensam strategi och riktlinjer

• Strategi för ett jämlikt Botkyrka

• Riktlinjer för jämlik verksamhet

• Riktlinjer för jämlik arbetsplats



Fem jämlikhetsdimensioner i fokus

• Interkultur

• Jämställdhet

• Frihet från hedersrelaterat våld och förtryck

• Tillgänglighet

• God och jämlik hälsa



Förverkligande

• Kommunfullmäktige har för 2018 gett alla nämnder i 

uppdrag att ta fram och påbörja en aktivitetsplan för 

nämndens verksamheter utifrån de nya styrdokumenten

• Delrapportering till fullmäktige i samband med 

delårsrapport 2 2018

• Slutrapportering i samband med årsredovisningen för 

2018

• Kommunledningsförvaltningen sammanställer och 

analyserar nämndernas rapportering delår 2 vilken 

sedan ligger till grund för budgetberedningen 2019



Utgångspunkter för ett tillgängligare 

Botkyrka

• I Botkyrka får en funktionsnedsättning aldrig bli till ett 
funktionshinder

• Ingen får uppleva diskriminering på grund av bristande 
tillgänglighet

• Funktionsrättkonventionen är vår ledstjärna

• Universell utformning, vi utgår från att människor är 
olika med olika förutsättningar och behov

• En del av de hinder som finns ska vi riva för att lagen 
säger att vi är skyldiga till det. De flesta hinder ska vi 
riva i alla fall för det är medmänskligt och inkluderande

• Ökat självbestämmande och ökad självständighet i 
fokus



Framgångsfaktorer för ett effektivt arbete

• Tydliga mål och att frågorna är väl integrerade i 

ordinarie styrsystem

• Centralt placerad organisation som har rätt mandat och 

kompetens

• Motivation och engagemang på alla nivåer om 

frågornas betydelse

• Effektiva verktyg till stöd att göra rätt från början



På gång 2018

• Tillgänglighetskrav vid upphandlingar

• Struktur och organisation för webbdirektivet

• Rätta till brister på webb och intranät

• Inventeringar och åtgärdande av brister i den fysiska 

miljön med stöd av TD

• Riktlinjer och standard för fysisk miljö

• Valet i september – lokaler, information, valinformatörer 

och studiecirklar

• Ungdomsråd för elever inom särskolan

• Breddad rekrytering
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