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Huddinge kommuns yttrande rörande remiss av betänkandet
Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23
Huddinge kommun anser att jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhället för personer med funktionsnedsättning är viktigt. Kommunen delar
också utredningens bedömning att styrningen av insatser, reformer och
utvärderingar behöver effektiviseras för att öka takten i genomförandet av
funktionshinderspolitiken och att vissa samhällsområden behöver prioriteras för
att snabbare nå det nationella målet. Trots att utredningens förslag om ansvar för
styrning och uppföljning enbart riktar sig till den statliga sektorn och inte innebär
några tillkommande kostnader för kommunerna vill Huddinge kommun ändå
lämna synpunkter i punktform nedan:
▪

I betänkandet föreslås att en nationell samordnare inrättas temporärt. För att
få ett verkligt genomslag för funktionshinderspolitiken krävs att
kommunernas verksamheter involveras och därför är det bra att den nationella
samordnaren föreslås fokusera på detta. Dennes roll framstår dock som oklar
gentemot forskning och de myndigheter vars arbete ska samordnas. Ett
uppdrag till en samordnare måste vara tydligare formulerat än
att ”samordnaren på olika sätt ska vara främjande i genomförandet av den nya
funktionshinderspolitiken och dess nationella mål”. Att en rådgivande
expertgrupp ska knytas till samordnaren gör inte dennes uppdrag tydligare.
Dessutom finns alltid risken att temporära insatser permanentas och medför
en merkostnad för skattebetalarna.

▪

När det gäller uppföljning och analys av funktionshinderspolitiken
föreslås ”Myndigheten för delaktighet” göra detta utifrån ett
helhetsperspektiv. Huddinge kommun anser att uppföljningen inte får vara för
övergripande och att indikatorerna ska kunna följas över tid och utifrån olika
perspektiv så att omotiverade skillnader kan redovisas. Detta för att
myndigheter och verksamheter lättare ska kunna använda resultatet för att
skapa likvärdig service och jämlika livsvillkor för de med
funktionsnedsättning.

▪

Huddinge kommun anser också att det förebyggande arbetet för att motverka
diskriminering av personer med funktionsnedsättning är särskilt angeläget att
lyfta fram i det fortsatta arbetet.
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Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 26 november 2019
(protokollsutdrag bifogas).

Daniel Dronjak
Kommunstyrelsens ordförande
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§ 23

Diarienummer KS-2019/2241.109

Remiss av betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken,
SOU 2019:23
Kommunstyrelsens beslut
Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 23
oktober 2019, bilaga 1, överlämnas till Socialdepartementet som Huddinge kommuns
yttrande över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23).
Sammanfattning
Huddinge kommun har fått betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken från
Socialdepartementet för yttrande. Utredningen har haft i uppdrag att se över
styrningen och uppföljningen av den nya funktionshinderpolitik som beslutades av
riksdagen år 2017. Utredningens förslag riktar sig till den statliga sektorn och innebär
inte några tillkommande kostnader för kommunerna.
Det nya målet för politiken är 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. Ärendet har gått
på remiss till Huddinges funktionshinderråd samt kommunens förvaltningar då en
nämndbehandling av tidsskäl inte var möjlig.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning är viktigt.
Förvaltningen delar också utredningens bedömning att styrningen av insatser,
reformer och utvärderingar behöver effektiviseras för att öka takten i genomförandet
av funktionshinderspolitiken och att vissa samhällsområden behöver prioriteras för att
snabbare nå det nationella målet. Förslaget till att inrätta en nationell samordnare är
dock inte oproblematiskt.
Förvaltningen anser att uppföljningen bör fokusera på att skapa likvärdig service och
jämlika livsvillkor för de med funktionsnedsättning. Det är också angeläget att påtala
vikten av förebyggande insatser i det fortsatta arbetet.
Propositioner
Ordförande frågar kommunstyrelsen om beslut kan fattas i enlighet med
arbetsutskottets förslag, och finner härvid att så är fallet.
Beslutet delges
Socialdepartementet
Remissinstanserna

