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Remissvar EU på hemmaplan (SOU 2016:10)
Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39
funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000
människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitiska
arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. Handikappförbunden är
medlemmar i European Disability Forum.

Sammanfattning
Handikappförbunden saknar förslag för att stärka civilsamhällets
roll och förutsättningar till inflytande. Det är sällan som företrädare
från våra organisationer blir involverade så att de kan vara delaktiga
i beslutsunderlag. Detta kan t ex stärkas genom att inkludera
företrädare i lokala funktionshinderråd i utbildningar om EU.
Vi välkomnar förslag för att stärka kompetens, samordning och
transparens i regeringskansliets hantering av frågor som rör EU. Vi
förordar tydligare skillnad mellan den politiska processen inför
beslut och uppdrag till myndigheter, regioner och kommuner som
rör underlag för implementering och uppföljning.
Processer för samråd och inflytande ska vara effektiva, enkla och
tydliga. Det är bättre att integrera EU-frågorna i sakpolitiska frågor,
istället för en separat ”EU-struktur”. Metoder för inflytande bör så
långt det är möjligt vara likartade för processer som härstammar från
EU som de som initieras på nationell nivå.

Inledning
Flera av civilsamhällets organisationer i Sverige är aktiva
medlemmar i Europeiska samarbetsorgan som har en given plats i
den demokratiska processen som styrs från Bryssel. Genom att stödja
svenska intresseorganisationer som representerar civilsamhället
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skulle demokrati och inflytande i EU kunna stärkas även i Sverige. Vi
saknar förslag för att stärka kunskap och förutsättningar för
civilsamhällets organisationer för en tydligare roll i den
demokratiska processen runt EU på hemmaplan.
Handikappförbunden anser att den kunskap som finns i
civilsamhällets organisationer sällan tas till vara i EU-politiska
sakfrågor på hemmaplan. Det är främst företrädare för näringsliv
och myndigheter som involveras i eventuell dialog.
Handikappförbunden har erfarenheter av att våra synpunkter
välkomnas och tas på större allvar av tjänstemän på EUkommissionen jämfört med kontakter på regeringskansliet. Vi får
ibland inga svar alls eller vänta oerhört länge på svar från
regeringskansliet och myndigheter.

Synpunkter på delar i förslaget
Förslag som rör regeringen

Att regeringen inrättar särskilda EU-beredningsgrupper för alla
viktigare sakfrågor som väntas leda till ny EU-lagstiftning.
Att Regeringskansliet utarbetar promemorior över förslag till EUlagstiftning och publicerar dessa i en särskild serie.
Att regeringens bedömningar av EU-lagstiftningsförslag, som
sänds till riksdagen (i form av faktapromemorior), innehåller
insamlad information om intresserade aktörers synpunkter.
Att en arbetsgrupp tillsätts på Regeringskansliet för att utforma
riktlinjer och säkerställa genomförande och uppföljning.
Handikappförbunden anser att regeringskansliet behöver stärka sin
kompetens och kommunikation för att systematiskt involvera
civilsamhällets organisationer i sakfrågor inför EU-lagstiftning. Det
politiska engagemanget och transparensen behöver öka.
Att regeringen skapar former för nationellt e-samråd i samband
med det förberedande lagstiftningsarbetet i EU.
Handikappförbunden anser att det redan finns processer för öppna
samråd inom EU. Det kan vara bättre att öka kunskapen om dessa så
att fler deltar samt att regeringen bygger vidare på det befintliga.
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Förslag som rör myndigheter
yndigheter ska skapa formella och transparenta samrådsformer i
frågor som beslutas på EU-nivå samt ta ett större ansvar för att
informera om sitt deltagande i pågående EU-processer.
Handikappförbunden anser att transparensen ska öka, samt att
myndigheternas roll förtydligas till att handla om underlag för
uppföljning av genomförande som skiljer sig från den politiska
processen inför förslag.
Förslag som rör regioner/landsting och kommuner
Sieps ska ges i uppdrag att under de kommande tre åren genomföra
utbildning för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och
landsting/regioner.
Handikappförbunden anser att lokala funktionshinderråd och till
exempel ungdomsråd skulle kunna involveras i utbildningen så att
inflytandet stärks och riktas till uppföljning av sakpolitiska frågor på
den regionala respektive kommunala nivån.
Vänliga hälsningar

Stig Nyman
Ordförande
Handikappförbunden

3

