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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiva till förslagen i utredningen ”Betänkande
av styrkraft i funktionshinderspolitiken” (SOU 2019:23). Kommunstyrelsen anser det är
bra att funktionshinderspolitiken har setts över i syfte att nå en högre måluppfyllelse.
Bakgrund
Socialdepartementet har skickat remiss gällande betänkande av styrutredningen för
funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23). Remissen inkom till kommunstyrelsen 30
augusti 2019. Skövde kommun inbjuds att lämna synpunkter till Socialdepartementet
senast 29 november 2019.
Regeringen beslutade den 21 december 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se
över styrningen inom funktionshinderspolitiken. Till utredare utsågs Martin Olauzon.
Utredningen har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av den nya
funktionshinderspolitiken som riksdagen beslutade om år 2017.
Nya målet för funktionshinderpolitiken har utgjort grunden i utredningens arbete och
förslag eftersom det utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. I de förslag som utredningen presenterar har också hänsyn tagits till
regeringens vilja om att ha en effektivare styrning av politiken.
Utredningen föreslår att den nya politiken särskilt ska inriktas på fyra områden; principen
av universell utformning, att åtgärda befintliga brister i tillgänglighet och individuella stöd
och lösningar för individens självständighet. Dessa tre områden gemensamt syftar till att
nå det fjärde, att förebygga och motverka diskriminering av personer med
funktionsnedsättning.
Utredningen betonar också att när det gäller en politik som omfattar hela samhället
behöver vissa samhällsområden av särskild betydelse prioriteras för att snabbare nå det
nationella målet. Utredaren föreslår följande sju samhällsområden: arbete och försörjning,
utbildning och livslångt lärande, transporter, kultur, hälso- och sjukvård samt tandvård,
social välfärd och trygghet samt bostad, byggd miljö och samhällsplanering. Därtill lyfts sju
frågor som ska prioriteras i styrning och ledning inom dessa samhällsområden. De sju är;

digitalisering, demokratisk delaktighet, rättssäkerhet och rättsväsende, fritid och idrott,
folkhälsa, upphandling och konsumentfrågor.
Kommunsektorns ansvar och roll lyfts i utredningen och kommunen beskrivs som en
central aktör i genomförande av arbetet med funktionshinderpolitiken. Samtidigt som det
kommunala självstyret tydliggörs som en viktig del i den svenska samhällsmodellen.
Utredningen innebär inte några ytterligare kostnader utan ska genomföras inom befintliga
budgetramar. Istället lyfts principen universell utformning som en nyckel i arbetet.
Utredningens förslag syftar till att skapa ett styr- och uppföljningssystem som ger riksdag
och regering förutsättningar för att driva utvecklingen av framåt.
Yttrande gällande betänkande av styrutredningen för funktionshinderpolitiken (SOU
2019:23).
Kommunstyrelsen ser positivt på de förslag som utredningen presenterar i betänkande av
styrkraft i funktionshinderspolitiken för att nå en högre måluppfyllelse inom
funktionshinderpolitiken.
Betänkande av styrutredningen för funktionshinderspolitiken ligger i linje med det arbete
som pågår i Skövde kommun där funktionshinderspolitiken har utvärderats. I kommande
folkhälsopolitiskt program tydliggörs funktionshinderperspektivet för att få en bättre och
tydligare styrning samt uppföljning.
Handlingar
Svar på remiss betänkande av styrutredningen för funktionshinderspolitiken (SOU
2019:23)

Skickas till
Johan Rahmberg

Rebecka Thilén, folkhälsostrateg

2

