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Remiss betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23
Dnr S2019/02213/FST

Socialdepartementet har för yttrande översänt ett betänkande om Styrutredningen för
funktionshinderspolitiken.
Trollhättans Stad lämnar följande synpunkter:
Trollhättans Stad ser positivt på de förslag som läggs fram i utredningen. Däribland att
koppla ansvaret för funktionsnedsatta till flera myndigheter, det kommer att gynna en
inkludering i samhället. Staden anser att även att exempelvis Socialstyrelsen bör ges i
uppdrag att ta fram en konkret systematisk uppföljningsmodell. Det är även viktigt att
betona helhetsansvaret för alla delar i den kommunala och regionala sektorn om man vill
uppnå en inkluderande välfärdspolitik.
Trollhättans Stad anser att det är bra att kraven på styrning och uppföljning av
funktionshinderspolitiken skärps och blir mer tydlig gentemot samhällets olika aktörer på
området. Speciellt delen kring uppföljning anses angelägen att den förtydligas så att en
samordning blir möjlig att genomföra.
Funktionshinderspolitiken är av tvärsektoriell art och som utredningen väl pekar på svår och
ineffektiv att styra med traditionella mål- och resultatstyrningsmodeller. Därav stöds
förslaget om att arbeta fram en modell av förhandlings- och samverkansbaserad styrning där
beslut fattas i nätverksbaserad samverkan mellan offentlig, ideell och privat sektor.
Staden ser särskilt positivt på avsnittet kring Universell utformning, men här krävs bättre och
mer handfasta regler och uppföljningar i samband med projektering, byggnation och
besiktningar för att inte frågorna skall vara utlämnade till att enskilda individer har rätt
kompetens och intresse för dessa frågor. Självfallet behöver insatser även fortsatt göras för
att undanröja hinder som uppstått tidigare.
Det är bra att utredningen pekar på att utgångspunkt skall tas i konventionen om barns
rättigheter. Det är dock anmärkningsvärt att man i utredningen inte lyfter fram skillnaden
mellan barnrättsperspektivet och barnets perspektiv. Dessa begrepp har en tendens att
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blandas ihop men lyfter fram väldigt olika perspektiv. I utredningen framgår dock en
beskrivning som syftar till att lyfta barnets perspektiv även om begreppet inte används.
Kultur anges som ett särskilt prioriterat område och utredningen pekar vidare på att detta är
ett av de områden som kommit längst. Staden ser positivt på förändringsförslagen i
förordningen KUR, Myndigheten för kulturanalys och RAÄ vilket leder till att kraven stärks.
Den snabba förändringstakten inom digitaliseringen medför att allt fler personer med
funktionsnedsättning kan riskera att hamna utanför. Samtidigt medför digitaliseringen ökade
möjligheter för denna grupp. Här behöver styrning och uppföljning ta ett helhetsgrepp för
att bättre analysera konsekvenserna av digitaliseringen. Det är positivt att utredningen lyfter
fram SKL som viktig part i arbetet.
När det gäller demokratisk delaktighet så behöver denna process tydligt utvecklas. Det
uppvisas många goda intentioner genom medborgardialog, kundundersökningar,
avstämningar med funktionshindersorganisation m.fl. men det är viktigt att särskåda dessa
processer om de verkligen faktiskt erbjuder delaktighet och inflytande eller mer fungerar
som avrapporteringstillfällen eller framhäver åsikter ifrån enskilda individer.
Staden ser en risk i att enskilt uppdra åt till RF och folkrörelsen att tillgodose
funktionsnedsattas behov. Ansvariga bör i högre utsträckning bredda tillgängligheten till
idrottens arenor då många inte är medlemmar eller deltar aktivt inom exempelvis
föreningslivet. Dessa personer bör ges utökade möjligheter att aktivt verka inom området
fritid och idrott och inom detta område uppfattas utredningen vara för svag.
Ett tydligare mandat eller uppmaning bör ges till en utökad samverkan genom ett
tvärsektoriellt arbete. Här bör skapas arenor där kompetenser samlas även lokalt och genom
korsbefruktning tillse att nya metoder utvecklas för att uppnå förbättrade resultat inom
område folkhälsa. Forskning, offentliga aktörer, civilsamhället och privat sektor behöver mer
handgripligt införa s.k. ”Open Labs” eller ”testlabb” där det ges utrymme för att genom
praktik tillsammans med funktionsnedsatta prova olika metoder och modeller som sedan
kan utvärderas och implementeras i vardaglig verksamhet. Här räcker det inte med teori
eller praktik som bedrivs av eldsjälar inom respektive partsområde.

Paul Åkerlund
Kommunstyrelsens ordförande

Ulrika Strandroth Frid
Stadsdirektör
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Remiss av betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23
Sammanfattning
Socialdepartementet har för yttrande översänt ett betänkande om Styrutredningen för
funktionshinderspolitiken.
Förslag på nytt nationellt mål i funktionshinderspolitiken, Styrkraft i
Funktionshinderspolitiken, utgår ifrån FN:s konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Den nya politiken ska inriktas på fyra områden, Universell
utformning, Individuellt stöd, Lösningar för individens självständighet och Förebygga
och motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning.
Utredningsförslaget ska skapa ett styr- och uppföljningssystem som ger riksdag och
regering förutsättningar för att driva utvecklingen mot att funktionhinderspolitikens mål
nås och att rättigheterna för personer medfunktionsnedsättning förverkligas.
Utredningen lägger fram förslag på hur politiken ska styras inom sju samhällsområden
av särskild betydelse:
-

Arbete och försörjning
Utbildning och livslångt lärande
Transporter
Kultur
Hälso- och sjukvård samt tandvård
Social välfärd och trygghet
Bostad, byggd miljö och samhällsplanering.

Där till tillkommer sju frågor av särskild vikt som genomgående ska prioriteras i styrning
och uppföljning av den nya funktionshinderspolitiken:
-

Justerandes sign

Digitalisering
Demokratisk delaktighet
Rättssäkerhet och rättsväsende
Fritid och idrott
Folkhälsa
Upphandling
Konsumentfrågor.
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Forts KS § 336
Ett antal myndigheter kommer ges särskilt ansvar. De samordnande myndigheterna är
enligt förslaget; Arbetsförmedlingen, Statens Skolverk, Trafikverket, Statens Kulturråd,
Socialstyrelsen och Boverket. Myndigheterna ska i samverkan med andra myndigheter,
funktionshindersorganisationer, kommunsektorn, och andra aktörer driva på arbetet
genom att bland annat ta fram genomförandeplaner och indikatorer för uppföljning. I
uppdraget ingår även att ansvara för uppföljning och återrapportering till regeringen.
Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet i samråd med berörda förvaltningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-10-24
Förslag till yttrande, dat 2019-10-24
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet daterat den 24 oktober 2019, som sitt
svar till Socialdepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet daterat den 24 oktober 2019, som sitt
svar till Socialdepartementet.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Tillväxt och utveckling
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