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Uppdrag att ge stöd vid uppföljning av funktionshinderspolitiken 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att ge stöd till 

de myndigheter som omfattas av regeringens beslut den 23 september 2021 

om en Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 

2021–2031. I uppdraget till MFD ingår att under den tid som uppdraget till 

myndigheterna pågår, ge de myndigheter som omfattas av ovan nämnda 

beslut, stöd och vägledning när det gäller uppföljningen av det nationella 

målet för funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5, 

rskr. 2017/18:86) samt hur redovisningen av myndigheternas genomförande 

av funktionshinderspolitiken ska ske. MFD ska i detta arbete samråda med 

Jämställdhetsmyndigheten och med Barnombudsmannen. Uppdraget inne-

bär också att MFD årligen ska lämna en samlad rapport till Regeringskansliet 

(Socialdepartementet), baserad på myndigheternas årsredovisningar. MFD:s 

uppdrag  omfattar även att vid behov ge stöd till myndigheterna vid deras 

genomförande av det nationella målet. 

Ärendet 

Regeringen har den 23 september 2021 (S2021/06595) beslutat ge de 

myndigheter som anges i beslutet i uppdrag att följa upp det nationella målet 

för funktionshinderspolitiken och genomförandet av detta. Resultatet av 

uppföljningen ska årligen redovisas till regeringen i respektive myndighets 

årsredovisning.  

I uppdraget till myndigheterna anges som riktlinje för myndigheternas 

uppföljning av det nationella målet, att en redogörelse bör lämnas för hur de 

fyra områdena för genomförande av funktionshinderspolitiken har beaktats i 
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myndigheternas arbete, där det är tillämpligt, med att genomföra 

funktionshinderspolitiken. Detta gäller då principen om universell 

utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och 

lösningar för individens självständighet samt att förebygga och motverka 

diskriminering. En redogörelse ska vidare lämnas för vilka åtgärder som har 

vidtagits med anledning av att målet ska bidra till ökad jämställdhet och till 

att barnrättsperspektivet ska beaktas. Av uppdraget framgår vidare att MFD 

ska ge stöd och vägledning till myndigheterna vid deras uppföljning och 

genomförande av det nationella målet. 

Myndigheternas rapportering i sin årsredovisning ska bland annat ligga till 

grund för regeringens redovisning i budgetpropositionen av utvecklingen 

mot det nationella målet för funktionshinderspolitiken. 

Närmare om uppdraget 

MFD har enligt förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten 

för delaktighet, i uppgift att arbeta tvärsektoriellt och främja ett systematiskt 

och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i 

samhället och följa upp, utvärdera och analysera insatser från statliga 

myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer i förhållande till de 

nationella funktionshinderspolitiska målen. MFD har också ett strategiskt råd 

med generaldirektörer. Genom rådet kan MFD säkerställa att utvecklingen 

av funktionshinderspolitiken följs upp och kan ge stöd till andra 

myndigheter i arbetet för att nå det funktionshinderspolitiska målet. MFD är 

mot denna bakgrund väl lämpat att vid behov ge stöd och rådgivning till 

myndigheterna vid såväl genomförande som vid uppföljning av det 

nationella målet. MFD:s uppdrag ska därför inriktas mot att ge stöd till 

myndigheterna vid deras uppgifter att: 

− genomföra det nationella målet för funktionshinderspolitiken i enlighet 

med principen om universell utformning, befintliga brister i 

tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens 

självständighet samt att förebygga och motverka diskriminering, 

 

− ta fram en nulägesbeskrivning av hur situationen är inom myndighetens 

ansvarsområde i förhållande till målet, 
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− redovisa de åtgärder som vidtagits för att nå det nationella målet för 

funktionshinderspolitiken,  

 

− bedöma måluppfyllelsen av det nationella målet,  

 

− redogöra för hur de fyra områdena för genomförande av 

funktionshinderspolitiken som anges i propositionen om nationellt mål 

för funktionshinderspolitiken, har beaktats i myndigheternas arbete med 

att genomföra funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188, sid. 27), 

 

− redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av att målet 

ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska 

beaktas, 

 

− redovisa de samråd som myndigheterna har haft med 

funktionshindersorganisationerna och andra berörda aktörer. 

 

Av regeringens beslut den 23 september 2021 om en Strategi för systematisk 

uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031 (S2021/06595) framgår 

vidare att de myndigheter som omfattas av detta beslut under 2021 får 

använda 300 000 kronor vardera för att utveckla sin kompetens och sina 

uppföljningssystem. Syftet är att dessa utvecklingsinsatser ska bidra till att 

myndigheternas uppföljning av funktionshinderspolitiken ska kunna ske i 

enlighet med det som föreskrivs i regeringens beslut. 

Det uppdrag som nu ges till MFD innebär att myndigheterna kan erbjudas 

stöd även i arbetet med att utveckla sin uppföljning. Behovet av stöd kan 

dock variera beroende på vilken kompetens och erfarenhet som finns hos 

olika myndigheter. I vissa fall kan det röra sig om att ge myndigheterna stöd i 

att finna lämpliga åtgärder för att genomföra det nationella målet inom sitt 

ansvarsområde. I andra fall kan det gälla framtagning av statistik eller andra 

bedömningsgrunder för att belysa situationen för personer med funktions-

nedsättning inom ett visst område. Det kan också handla om att ge 

myndigheterna vägledning om hur de fyra områden för genomförande av 

funktionshinderspolitiken som anges i propositionen om nationellt mål för 
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funktionshinderspolitiken, kan beaktas. Den kompetens som MFD besitter 

kan utgöra en viktig resurs för myndigheterna i deras utveckling av 

funktionshinderspolitiken inom sina områden. Regeringen beräknar 

kostnaderna till 8 400 000 kronor per år för uppdragets genomförande under 

perioden 2022–2023. 

På regeringens vägnar 

  

Lena Hallengren  

 Jenny Wada 
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Kopia till 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsmiljöverket 

Barnombudsmannen 

Boverket 

Brottsoffermyndigheten 

Domstolsverket 

Folkhälsomyndigheten 

Försäkringskassan 

Inspektionen för vård och omsorg 

Jämställdhetsmyndigheten 

Konsumentverket 

Kriminalvården 

Migrationsverket 

Myndigheten för digital förvaltning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för tillgängliga medier 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för yrkeshögskolan 

Polismyndigheten 

Post- och telestyrelsen 

Riksantikvarieämbetet 

Socialstyrelsen 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Statens kulturråd 

Statens skolinspektion 

Statens skolverk 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

Universitetskanslersämbetet 

Upphandlingsmyndigheten 
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