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Yttrande över remiss - Betänkande av Styrutredningen för
funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23)
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig bakom
nedanstående yttrande över betänkande av Styrutredningen för funktionshinderpolitiken
(SOU 2019:23) och överlämna det som kommunens yttrande till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har getts möjlighet att lämna remissvar på regeringens betänkande
Styrkraft i funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23). Remissvar ska ha inkommit till
Socialdepartementet senast den 29 november 2019.

Yttrande
Tankarna om universell utformning och att utse samordnare för att kunna arbeta
tvärprofessionellt och tillsammans med funktionshindrade och andra berörda, i olika
riktningar, på olika nivåer och i olika sammanhang är en utmärkt idé.
Det finns stora vinster att göra, på många olika plan. Universell utformning handlar om att
göra rätt från början. Genom att från början tillgodose ett brett spektrum
av behov och förutsättningar undviker man att skapa otillgänglighet och behov av
anpassningar i efterhand.
Utredningen har sett och uppfattat att det på olika håll finns en tydlig ovilja, kompetens och
förmåga att ta ansvar för att förbättra förutsättningarna för alla människors delaktighet. ”Full
delaktighet” kan ha olika betydelse beroende på vilken myndighet som berörs och vad
myndigheten svarar för. För vissa myndigheter får det förhållandevis liten betydelse medan
andra myndigheter påverkas i mycket stor omfattning.
För att få det hela att fungera är det därför nödvändigt att det är tydligt att arbetet ska göras
och att tala om vilka vinsterna kan bli. Det behövs en tydlig struktur och ansvarsfördelning för
hur samverkan ska se ut. Om staten går före i att anlägga ett perspektiv av universell
utformning ger detta också en tydlig signal till resten av samhället som kan ta efter
samverkan på kommunal nivå.

Utdragsbestyrkande
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Nämndadministration

Bostäder (och planering av nya hus) (7).
Sid 54
Förslag:
• Skrivningen ”har ett samlat ansvar” behålls, då det är en starkare skrivning än ”verka för”.
• ”med vem” tas bort.
Förslag till ny skrivning:
”Boverket ska, inom samhällsområdet bostad, byggd miljö och samhällsplanering, ha ett
samlat ansvar för att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja var de vill bo,
och har tillgång till byggd miljö på jämlika villkor som andra. Inom detta samhällsområde har
Boverket ett samordnande ansvar och ska i övrigt inom sitt verksamhetsområde vara
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter”
Sid. 172-174:
Bostad, miljö och samhällsplanering bör vara ett särskilt prioriterat område för
genomförandet av funktionshinderpolitiken.
Förslag:
• ”Med vem” tas bort.
Bostäder är en speciell lokal, som är särskilt viktig.
Förslag till ny skrivning:
”Bostäder, lokaler och miljöer behöver vara tillgängliga […]”

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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