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Socialdepartementet
Statsekreterare Madeleine Harby Samuelsson

Inbjudan till sakråd om uppföljning av rekommendationer från
FN:s kommitté om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

Tid: den 16 januari kl.13.00 - 16.00
Plats: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stora tigern, entréplan
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson bjuder in er organisation till
sakråd avseende de rekommendationer som Sverige fick år 2014 från FN:s
kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Syftet med sakrådet är att inhämta synpunkter på det fortsatta arbetet och
därmed höja kvaliteten i regeringens underlag samt informera om var
regeringen befinner sig i arbetet med rekommendationerna. Sakråd är en
arbetsmetod som används i Regeringskansliet för att i en avgränsad sakfråga
ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer och
andra relevanta aktörer. Sakråd kompletterar andra former av samråd och
ökar kvaliteten i regeringens underlag. Läs mer på regeringens webbplats
www.regeringen.se/sakrad
I maj 2014 lämnade FN:s kommitté om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning ca 30 rekommendationer till Sverige.
Rekommendationerna har lett till att ett antal åtgärder vidtagits av
regeringen. De redovisas också i propositionen om Nationellt mål och
inriktning för funktionshinderspolitiken (2016/17:188). Regeringens
vidtagana åtgärder och överväganden gällande rekommendationerna ska
redovisas till kommittén senast den 15 januari 2019.
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Ett urval av de rekommendationer som ska diskuteras kommer att göras.
Därför ombeds respektive organisation välja ut åtta rekommendationer som
ni anser mest angelägna att diskutera på sakrådet. Avseende de
rekommendationer som inte behandlas på sakrådet finns möjlighet att lämna
skriftliga synpunkter. Det är angeläget att de personer som nomineras till
sakrådet har expertkunskap inom de kompetensområden som
rekommendationerna behandlar. Länk till rekommendationerna:
http://www.manskligarattigheter.se/Media/Get/760/ladda-ner-dokument
Process och tidplan:

• Senast 15 december behöver vi få anmälan om ert deltagande samt ert
förslag på urval av rekommendationer. Vilka personer som deltar anmäls
senare när listan på aktuella rekommendationer är färdigställd.
• Senast den 23 december skickas listan med de rekommendationer som
kommer behandlas på sakrådet, förteckning av vilka organisationer som
kommer att delta och dagordning.
• Senast 8 januari behöver namn på deltagare inkommit.
• Efter sakrådet kommer återkoppling ges i form av minnesanteckningar
som också publiceras på regeringens webbplats.
• Er organisation kommer även ges möjlighet att skicka in synpunkter på
sakrådets genomförande.
Från Regeringskansliet medverkar tjänstemän från berörda departement.
Socialdepartementet samordnar och svarar på frågor om sakrådet.
Vänligen meddela ert deltagande, önskemål om urval av rekommendationer
och om ni har behov av tolk eller andra tillgänglighetsåtgärder till
magnus.lagercrantz@regeringskansliet.se 08-405 86 89
Varmt välkomna.
Med vänliga hälsningar

Madeleine Harby Samuelsson
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