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Yttrande över betänkandet Styrkraft i
funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)
Sammanfattning

Region Skåne delar synen på att det finns behov av ytterligare insatser för
att uppfylla rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Vi hade
dock önskat att regionernas roll på ett mer positivt sätt lyfts. Regionerna har
redan arenor via samverkan med övriga aktörer i samhället. Här skulle
regionerna kunna leda utvecklingen starkt framåt genom att definiera
dagordningen och lyfta upp partnerskap ur ett mänskligt
rättighetsperspektiv.
Synpunkter

Avsnitt 5 Att göra rätt från början – universell utformning
Vi instämmer i förslaget. Konkreta förslag på hur detta ska tillämpas saknas
dock. Det ges inte heller någon beskrivning av nuläget.
Avsnitt 6.1.5 Från government till governance
Vi instämmer i förslaget, eftersom det tvärsektoriella området kräver
lösningar över gränser.
Avsnitt 6.2.2 Ökat inflytande och delaktighet för dem det berör
Vi instämmer i förslaget. Betänkandet borde dock på ett tydligare sätt
synliggöra betydelsen av ekonomiska styrmedel till organisationer,
exempelvis för brukarrevisioner.
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Avsnitt 7.1 FN-konventionen och utredningens prioriteringar
Vi tar inte ställning till om prioritering bör ske och inte heller vilka
områden/frågor som i så fall ska prioriteras. Skälet är att frågan är av så
starkt avgörande betydelse för målgruppen att de bör definiera eventuella
prioriteringar. Detta är svårt att utläsa ur betänkandet.
Avsnitt 7.4 Arbetssätt och myndigheter med särskilt ansvar
Vi avstyrker förslaget om samordningsansvar för vissa myndigheter
eftersom detta knyter an till det tidigare sättet med sektoransvariga. Detta
sätt har visat sig inte ge tillräckligt resultat.
Avsnitt 7.4.4 Krav på indikatorer och genomförandeplan
Vi instämmer i betänkandets syn på vikten av indikatorer. Vi bedömer dock
att betänkandet på ett tydligare sätt borde knutit detta till indikatorer för
Agenda 2030 och mänskliga rättigheter.
Avsnitt 7.5.10 SCB:s uppdrag och undersökningar om
levnadsförhållanden
Vi är positiva till förslaget. Vi vill dock poängtera vikten av integritet och
att en person inte är funktionsnedsättningen utan exempelvis en förälder,
arbetstagare, företagare, lägenhetsägare, vårdsökande. Vi vill också
poängtera vikten av en nationell definition av målgruppen. Först då kan det
bli en rättvis bild av hur jämlikheten i levnadsvillkor och delaktigheten i
samhället verkligen är för personer med funktionsnedsättning.
Avsnitt 8 En nationell samordnare främjar funktionshinderspolitiken
Vi ställer oss frågande till om det behövs ytterligare aktör, i det här fallet en
nationell samordnare. Vi kan inte utläsa av betänkandet om det istället är så
att det behövs ett omtag när det gäller den nationella samordningen som
idag sker via Myndigheten för delaktighet och via länsstyrelserna.
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