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§ 174
Yttrande över betänkandet Styrkraft i
funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)
Ärendenr 2019/817-1.3.1.5

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta socialförvaltningens yttrande till
Socialdepartementet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Remissen är aktualiserad av regeringen som antog ett nytt mål för
funktionshinderpolitiken 2017. Den som pekar på FN-konventionen om
mänskliga rättigheter. De som har en funktionsnedsättning ska kunna uppnå
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i ett samhälle med mångfald
som grund.
Utredningen tar upp att om genomförandet av politiken ska ge långsiktiga
effekter måste det ske genom en strategisk styrning och uppföljning i 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

Utredningen föreslår att en myndighet inom vart och ett av de sju prioriterade
samhällsområdena ska ha ett särskilt samordnande ansvar. Myndigheterna är:
Arbetsförmedlingen, Statens Skolverk, Trafikverket, Statens Kulturråd,
Socialstyrelsen samt Boverket.
Förslaget är att regeringen anställer en nationell samordnare som stöttar
dialog kring och genomförande av den nya politiken.
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Socialförvaltningens yttrande
Socialförvaltningen har tagit del av Socialdepartementets betänkande,
Styrkraft i funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23). Socialförvaltningen är
positiva till genomförandet och har inga ytterligare synpunkter att lämna.
Socialnämndens arbetsutskott har 2019-11-07 § 70 föreslagit socialnämnden
besluta att anta socialförvaltningens yttrande till Socialdepartementet som sitt
eget.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
•
•

•

Sammanfattning av betänkandet - Styrkraft i
funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23), SOC Hid: 2019.1660
Socialförvaltningens förslag avseende yttrande över betänkandet
Styrkraft i funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23),
SOC Hid: 2019.2256
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-11-07 § 70,
SOC Hid: 2019.2307

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Kommunstaben
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