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Yttrande över betänkandet "Styrutredningen för funktionshinderspolitiken

sou 2019:23"
Svenska ESF-rådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande. Vårt svar
begränsas till vårt uppdrag att, under perioden 2014-2020, förvalta Europeiska socialfonden och
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.
Utredningen syftar till att skapa ett styr- och uppföljningssystem för att driva utvecklingen mot att
funktionshinderspolitikens mål nås och att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning
förverkligas . Särskilt lyfter utredningen de fyra områden som den nya politiken ska inriktas på .
De tre första handlar om principen om universell utformning, att åtgärda befintliga brister i
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt individuella stöd och lösningar för
individens självständighet. Dessa tre syftar i sin tur gemensamt till det fjärde området som är att
förebygga och motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning .
Utredningen föreslår att Försäkringskassan, Svenska ESF-rådet och Arbetsmiljöverket ska ha
ett särskilt utpekat ansvar för att bidra till områdets genomförande och uppföljning av
funktionshinderspolitiken inom samhällsområdet arbete och försörjning. I ansvaret för dessa
myndigheter ingår att delta i arbetet med en genomförandeplan och med indikatorer för
uppföljning inom området som Arbetsförmedlingen samordnar.
Svenska ESF-rådet välkomnar betänkandets överigripande mål att uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning med FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt. Vi stödjer
också förslaget om involvering av andra offentliga aktörer, exempelvis kommuner och regioner,
såväl som funktionshindersrörelsen och den privata sektorn, i detta arbete.
Vi uppskattar att utredningen betraktar arbetsmarknads- och utbildningsområdena som centrala
och något av ett nav som insatser på andra områden bör kretsa kring. Dessa har, enligt
utredningens mening, särskilt stor betydelse för individens delaktighet i samhället.
Däremot avstyrker vi förslaget att det ska införas en ny paragraf1 i Förordning (2007:907) med
instruktion för Svenska ESF-rådet.
Vi arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor genom Socialfonden som bygger på förordning (EU)
1303/2013 för att främja lika möjligheter för alla, utan diskriminering på grund av kön, hudfärg,

1

Lagförslaget lyder: "Myndigheten har ett särskilt ansvar för att, inom ramen för sitt
verksamhetsområde, bidra till arbetet med genomförande och uppföljning av
funktionshinderspolitiken inom samhällsområdetarbete och försörjning."
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etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning,
genom integrering av principen om icke-diskriminering på alla områden .
Svenska ESF-rådet är inte myndighet med sakpolitiskt ansvar, utan vår uppgift är att förvalta
Europeiska socialfonden och Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.
Mot den bakgrunden skulle förslaget till förändring av förordningen (2007:907) gå utanför det
uppdrag som en myndighet som enbart har att i delad förvaltning mellan Sverige och EU
genomföra de tidigare nämnda fondernas program.
Om betänkandets förslag går igenom och förordnings blir verklighet krävs extra medel för att
kunna bidra till arbetet med genomförande och uppföljning av funktionshinderspolitiken inom
samhällsområdet arbete och försörjning.
Yttrandet har beslutats av generaldirektören efter föredragning av samordnaren Cuneyt
Karabulut. Stf. myndighetschef Håkan Forsberg har deltagit i föredragningsprocessen.
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