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Socialdepartementet

Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)
Er beteckning S2019/02213/FST

Kriminalvården har inte något att invända mot förslagen i betänkandet, men önskar framföra
följande.
Kriminalvården ser positivt på förslagen att tydliggöra att ansvars- och finansieringsprincipen
ska gälla inom funktionshinderspolitiken och att principen om universell utformning ska föras
in i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av
funktionshinderspolitiken. För Kriminalvården kan det dock av säkerhetsskäl vara svårt att i alla
lägen tillämpa principen om universell utformning fullt ut. Vid utveckling av verksamheten finns
det dessutom en risk för att tillämpningen av den principen medför ökade kostnader för t.ex.
kompetensutveckling och framtagande av platser för klienter med funktionshinder. Kriminalvården har vid framtagandet av nya lokaler beredskap för att omvandla platser till platser för
klienter med särskilda behov. En omvandling påverkar inte den totala kostnaden, men medför
en ökad kostnad per plats.
Kriminalvården ser positivt på förslaget att det av den nämnda förordningen ska framgå att
myndigheterna ska ha god kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, eftersom sådan kunskap är grundläggande för att målet ska uppnås.
Kriminalvården ser även positivt på förslaget att det i samma förordning ska föras in ett ansvar
för uppföljning, men efterlyser en tydligare beskrivning av vad som ska följas upp och hur
uppföljningen ska ske.
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Den föreslagna rubriken till 1–1 a §§ i den nämnda förordningen är ”Genomförande och
uppföljning av det funktionshinderspolitiska målet”. Av bestämmelserna framgår dock inte vad
detta konkret innebär.
Enligt Kriminalvården är det inte tydligt på vilket sätt de sju frågorna av särskild vikt ska kunna
påverka måluppfyllelsen positivt, bl.a. eftersom det inte framgår hur de sju frågorna förhåller sig
till de sju samhällsområdena. Utredningen ger inte heller något tydligt svar på hur dess förslag
leder till en ökad tillgänglighet i samhället och arbetslivet. Avslutningsvis efterlyser Kriminalvården ett förtydligande av kopplingen mellan förslagen och hur arbetsgivare i framtiden ska få
större incitament, kunskap och resurser att tillämpa bl.a. principen om universell utformning.
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Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Stefan Strömberg efter
föredragning av verksjuristen Miriam Gewarges. I den slutliga handläggningen av ärendet har
även deltagit direktören för frivård, häkte och anstalt Lennart Palmgren, HR-direktören Johan
Modin, chefen för sektionen för fastighetsprojekt Christoffer Sunesson och chefen för
sektionen för verksjuridik Per Henrik Hedbrant.
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