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Båstads kommuns remissvar avseende ”Styrkraft i
funktonshinderpolitiken” (SOU 2019:23)
Båstads kommun har beretts möjlighet att avge remissvar avseende betänkandet
”Styrkraft i funktionshinderpolitiken” - SOU 2019:23. Remissvaren ska inkomma
till Socialdepartementet senast den 29 november 2019.
Båstads kommun ser det nya målet för funktionshinderpolitiken som positivt. Målet
innebär att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som
grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.
Det bedöms som tilltalande att målet med funktionshinderpolitiken blir en integrerad
del av arbetet för mänskliga rättigheter. Den nya politiken lyfter särskilt fyra områden
som man ska inrikta sig på. Det handlar om principen med universell utformning,
åtgärda brister i tillgänglighet, individuella stöd och lösningar för individens självständighet samt att förebygga och motverka diskriminering av personer med
funktionsnedsättning. Även detta upplevs som gynnsamt i syfte att uppnå målen
för funktionshinderpolitiken.
Avslutningsvis vill Båstads kommun betona att det som utredningen för fram i form av
behov av styrning och uppföljning är mycket viktigt utifrån ett effektivt genomförande.
I arbetet har förtroendevalda, på olika samhällsnivåer, en avgörande roll.
Båstad den 13 november 2019
Ulf Jiewertz
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
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Svar på remiss av betänkandet Styrkraft i
funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23
Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun är erbjudna att lämna
remissvar på denna utredning. Båstads kommun välkomnar det nya målet för
funktionshinderpolitiken och instämmer i utredningens förslag enligt bifogat
remissvar.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från avdelningschef Åsa Teveldal och tf. vård- och omsorgschef
Ingrid Pettersson, daterad 2019-11-06, med tillhörande bilaga.

Föredragande

Avdelningschef Åsa Teveldal föredrar ärendet.

Yrkande

Rustan Svensson (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom remissvaret och skickar det
som sitt eget.
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Båstads kommuns remissvar avseende
"Styrkraft i funktionshinderspolitiken" (SOU 2019:23)
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom remissvaret och skickar det som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun är erbjudna att lämna remissvar på denna
utredning.
Aktuellt
Båstads kommun välkomnar det nya målet för funktionshinderpolitiken och instämmer i
utredningens förslag enligt bifogat remissvar.

Åsa Teveldal
Avdelningschef

Ingrid Pettersson
Tf. Vård- och omsorgschef

Beslutet ska expedieras till:
Socialdepartementet (via mejl)

Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Remissvar från Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun
Remiss: Statens offentliga utredningar SOU 2019:23 "Styrkraft i funktionshinderspolitiken"
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Båstads kommun har beretts möjlighet att avge remissvar avseende betänkandet
"Styrkraft i funktionshinderpolitiken" - SOU 2019:23. Remissvaren ska inkomma
till Socialdepartementet senast den 29 november 2019.
Båstads kommun ser det nya målet för funktionshinderpolitiken som positivt. Målet
innebär att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt
ning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som
grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.
Det bedöms som tilltalande att målet med funktionshinderpolitiken blir en integrerad
del av arbetet för mänskliga rättigheter. Den nya politiken lyfter särskilt fyra områden
som man ska inrikta sig på. Det handlar om principen med universell utformning,
åtgärda brister i tillgänglighet, individuella stöd och lösningar för individens själv
ständighet samt att förebygga och motverka diskriminering av personer med
funktionsnedsättning. Även detta upplevs som gynnsamt i syfte att uppnå målen
för funktionshinderpolitiken.
Avslutningsvis vill Båstads kommun betona att det som utredningen för fram i form av
behov av styrning och uppföljning är mycket viktigt utifrån ett effektivt genomförande.
I arbetet har förtroendevalda, på olika samhällsnivåer, en avgörande roll.
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Ulfjiewertz
Vård- och omsorgsnämndens ordförande

