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Uppdrag att ta fram förslag på struktur för genomförande, uppföljning och 
inriktning inom funktionshindersområdet 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att ta 
fram ett förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv 
och systematisk vad gäller såväl genomförande som uppföljning. Vidare 
ska MFD ta fram ett förslag på inriktningen på arbetet inom funktions-
hindersområdet framöver. Förslag ska tas fram och redovisas med syfte 
att kunna utgöra beredningsunderlag för regeringens överväganden inom 
funktionshinderspolitiken efter 2016. 
 
Uppdraget ska genomföras utifrån de övergripande målen och inrikt-
ningen för funktionshinderspolitiken och utgå från FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inklusive rekommen-
dationer från konventionens övervakningskommitté. Förslagen som tas 
fram ska beakta jämställdhets- och barnrättsperspektivet. Förslagen ska 
vara samhällsekonomiskt effektiva, kostnadseffektiva och rymmas inom 
befintliga ekonomiska ramar. 
 
I genomförandet av uppdraget ska MFD samråda med funktionshinders-
organisationer och andra berörda aktörer.  
 
MFD ska återkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med 
en plan för genomförandet av uppdraget senast den 31 augusti 2015. 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016 till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet). Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer 
som detta beslut har. 

Skälen för regeringens beslut 

Målen för funktionshinderspolitiken är en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund, att samhället ska utformas så att människor med 
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och 
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jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning. Dessa mål beslutades av riksdagen år 2000 (prop. 
1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240). Sedan målen 
för funktionshinderpolitiken beslutades har förutsättningarna för delak-
tighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning 
ökat inom flera centrala samhällsområden.  
 
Samtidigt har olika regeringar vid ett flertal tillfällen konstaterat att 
genomförandet av funktionshinderspolitiken kan och bör bli mer effek-
tivt. 
 
Vidare har omvärlden förändrats sedan målen för funktionshinders-poli-
tiken formulerades år 2000. Bland annat har Sverige ratificerat FN:s kon-
vention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Frågor 
om delaktighet och tillgänglighet har på så sätt blivit en allt tydligare del 
av arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Bristande tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning har även införts som en ny form 
av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567).  
 
Funktionshinderspolitiken genomförs under åren 2011–2016 i enlighet 
med en strategi inom vilken tjugotvå strategiska myndigheter arbetar 
utifrån delmål. Delmålen har föreslagits av myndigheterna själva och ska 
bidra till måluppfyllelsen av de övergripande funktionshinderspolitiska 
målen. Lägesrapporter från MFD visar en positiv utveckling inom vissa 
områden. Utvecklingen går dock för långsamt i förhållande till de inrikt-
ningsmål och delmål som slagits fast i strategin. Möjligheterna till upp-
följning av funktionshinderspolitiken har heller inte utvecklats på det 
sätt som avsågs då denna strategi lanserades.  
 
Sammantaget bedömer regeringen att det krävs förändringar för att 
åstadkomma ett effektivt, systematiskt och långsiktigt arbete för ökad 
delaktighet. Vidare krävs analys av var behoven av insatser är som störst 
och vilka insatser som är verksamma och effektiva.  

Närmare om uppdraget 
Resultatet av uppdraget ska kunna utgöra ett beredningsunderlag inför 
regeringens prioriteringar inom funktionshindersområdet. Uppdraget 
består av två delar. Den ena delen innefattar att ta fram förslag på hur 
funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk vad gäller 
såväl genomförande som uppföljning. Den andra delen är att ta fram för-
slag på inriktning på arbetet inom funktionshindersområdet efter 2016. 
 
MFD ska ta fram underlag som visar hur genomförande och uppföljning 
av funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv, systematisk och upp-
följningsbar. I uppdraget ingår att ta fram förslag på hur verktyg och 
arbetssätt kan utvecklas. Frågor som rör reglering på områden av strate-
gisk betydelse för genomförandet ska särskilt belysas. Analyser och för-
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slag ska tas fram i samverkan med de aktörer som berörs, i synnerhet de 
vars verksamhet kan komma att påverkas.  
 
Vidare ska MFD lämna förslag på inriktning och insatser inom funk-
tionshindersområdet efter 2016. Som underlag för förslagen ska MFD 
bl.a. göra en omvärldsanalys som beskriver de mest angelägna utveck-
lingsområdena för funktionshinderspolitiken. I uppdraget ska även ingå 
att tillsammans med funktionshindersorganisationerna hålla tematiska 
möten där berörda myndigheter, departement och organisationer invol-
veras.  
 
Samtliga förslag ska vara samhällsekonomiskt effektiva, kostnadseffek-
tiva och rymmas inom befintliga ekonomiska ramar. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
Åsa Regnér 
 
 
     Emelie Lindahl 
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