Möjlighet att komma med skriftliga underlag till Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för delaktighet har regeringens uppdrag att ta fram förslag på hur
funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk. I detta arbete ingår bland annat att
samla erfarenheter och inspel från berörda aktörer. Myndigheten för delaktighet vill härmed öppna
upp för dig eller er som organisation att komma med inspel gällande rådande och framtida
funktionshinderspolitik.
Uppdraget:
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/om-mfd/regeringsuppdrag-och-projekt/2015/2015-0521-regeringsuppdrag-genomforande-uppfoljning-inriktning-funktionshindersomradet.pdf
I vår kunskapsinhämtning är det viktigt att få kännedom om alla olika aktörers syn på
funktionshinderspolitikens genomförande och uppföljning. Vi kommer/har genomfört workshops
men dessa skriftliga underlag har ett lite annat syfte. Där vi gärna ser att dina/era svar fokuserar
kring politikens innehåll och på er organisations roll i densamma. Ert underlag skickas bäst in genom
att du/ni fyller på och skickar tillbaka detta dokument. Sista dag för detta är 31/12. Det är av stor vikt
att vi vet vem du/ni är så kom ihåg att fylla i detta nedan.
Det skriftliga underlaget kommer att användas i Myndigheten för delaktighets arbete med att föreslå
förändringar i framtida nationell funktionshinderspolitik, men också i vårt arbete med att följa upp
och utvärdera den nuvarande funktionshinderspolitiken. Allt som lämnas in blir också offentliga
handlingar.
Underlaget skickas till:
karl-oskar.ohman@mfd.se
För frågor maila eller ring Karl-Oskar.
08-600 8471

Bakgrundsuppgifter
Namn: Marie-Louise Luther
Ev organisation: Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker (i samråd)
Mailadress: marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se
Telefonnummer: 08-506 28 211 och 070-0209498
1. Utifrån er organisation/din syn, beskriv vilka förutsättningar som krävs för att kunna ta
nästa steg i utvecklingen av funktionshinderspolitiken och göra den mer effektiv?


Viktigt av harmonisera vår lagstiftning med FN-konventionen. Exempelvis omfattar Plan- och
bygglagen idag endast tillgänglighet personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
och Miljöbalken omfattar endast personer som är något känsligare än normalt (inte personer
med svårare allergi som funktionsnedsättning). Det saknas lagreglering på vissa områden där
det skulle behövas, exempelvis när det gäller tjänstehundars användning i vård/omsorg och
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skola (vi har skrivit till regeringen om detta). Idag saknas även förbud mot doftsättning av
inomhusluften i offentliga inomhusmiljöer. En succesiv skärpning av tobakslagen behövs för
fler rökfria miljöer, bland annat utomhus och på sikt även när det gäller möjligheten att ställa
krav på rökfrihet i bostäder. Detta är en viktig del på vägen mot målet om ett Rökfritt Sverige
2025.


Lagar som finns följs heller inte alltid – det konstateras bland annat i rapporten Allergi i
förskola och skola 2013 av Socialstyrelsen;
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12949/allergi-skola-forskola.pdf Det behövs
både bättre tillsyn av lagstiftning och större sanktionsmöjligheter när lagar inte följs.



Underlag till mätbara mål för funktionshinderspolitiken bör tas fram av myndigheterna men
ambitionsnivån måste sättas av politikerna och återspeglas i både strategin och åtgärderna
för att uppnå målen.



Det behöver finnas villkor att uppfylla målen i funktionshinderspolitiken för myndigheterna,
både i regleringsbrev (jämför jämställdhetspolitiken för Arbetsförmedlingen) och
myndighetens instruktion.

2. Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att kunna ta nästa steg i utvecklingen mot ett
samhälle där alla, oavsett funktionsförmåga, är delaktiga?


Vi föreslår att all lagstiftning gås igenom för att kunna harmonisera det som behövs med
konventionen. (Se förslag i alternativrapport som togs fram 2011 av funktionshinderrörelsen, se länk; http://hso.se/intressepolitik/Utvecklat-diskrimineringsskydd/Fulldelaktighet/MR-konventionen/Parallellrapporter/ ).



Bättre samordning av insatser behövs mellan de strategiska myndigheterna (annars risk för
stuprörstänkande mellan de strategiska myndigheterna).



Se fler förslag till åtgärder under fråga 1 (om mätbara mål för myndigheterna och villkor för
att uppfylla målen.) Folkhälsomyndigheten saknar exempelvis tydliga mål och åtgärder för
förbättring av folkhälsan hos personer med funktionsnedsättning. Att ha som mål att årligen
följa upp hur hälsan och förutsättningar för hälsan ser ut bland personer med funktionsnedsättning jämfört med personer utan funktionsnedsättning och följa hur kommunerna
inkluderar personer med funktionsnedsättning i styrdokument och i sitt hälsofrämjande och
förebyggande folkhälsoarbete bidrar inte tillförbättringar av folkhälsan.

3.Utifrån er organisation/din syn, finns det några prioriterade funktionshinderspolitiska
områden eller aspekter som särskilt bör belysas i den framtida funktionshinderspolitiken?


Det behövs samordning av ungdomspolitiken, folkhälsopolitiken och miljöpolitiken med
funktionshinderpolitiken och miljöpolitiken eftersom allergi spänner över många
politikområden och påverkas av många faktorer. Vi vill att en myndighet ska få
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samordningsansvar för frågor som rör allergi. Det saknas också strategiska myndigheter,
bland annat MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).


Art 7 ( ur alternativrapport) ; Barn med funktionsnedsättning. I samråd med
funktionshinderrörelsen behöver det skapas nationella riktlinjer med minimikrav på stöd och
utbildning som bör erbjudas alla föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ta fram en
heltäckande kartläggning över hur förskoleverksamheter tillmötesgår barn med
funktionsnedsättning och fortlöpande utöva tillsyn för att säkerställa tillfredsställande
barnomsorg för alla barn med funktions-nedsättning.



Art 8 Medvetandegöra om situationen för personer med funktionsnedsättning (ur
alternativrapport);. Utbilda yrkesgrupper som arbetar med planering och byggnation, inom
transportsektorn, skola och förskola, försäkringskassa, arbetsförmedling och inom
vård/omsorg (kan ingå i regerings-uppdraget om att informera om konventionen)



Art 9 Tillgänglighet (ur alternativrapport);. vidga begreppet bristande tillgänglighet som
diskriminering i Diskrimineringslagen bland annat så det omfattar idag ej lagreglerade hinder
för tillgänglighet. Fler anmälningar om bristande tillgänglighet till DO måste tas upp till
prövning – om resurser saknas behöver mer resurser tillföras.



Art 24 Utbildning (ur alternativrapport);. Lärarutbildningen måste kompletteras med
funktionshinderkunskap. Effektiva åtgärder måste vidtas för att påskynda arbetet med att
göra skolor och undervisning tillgängligt för elever med olika funktionsnedsättning. Se till att
möjligheten för skolor att neka elever med funktionsnedsättningar snarast tas bort ur
skollagen.



Art 25. Hälsa (ur alternativrapport). Säkerställa att alla människor oavsett funktionsnedsättning får tillgång till likvärdig vård, medicinsk behandling och läkemedel.
Folkhälsoarbetet måste på ett tydligare sätt inkludera människor med funktionsnedsättning
och fokus sättas på funktionshindrande faktorer och processer. Säkerställa att undersökningar om folkhälsa särskilt belyser folkhälsan hos personer med funktionsnedsättning.
Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att i samråd med funktionshinderrörelsen utveckla
indikatorer för att mäta delaktighet och inflytande. Riktade insatser behövs för att förbättra
folkhälsan hos personer med funktionsnedsättning både på nationell och regional nivå.



Art 27 Arbete och sysselsättning (ur alternativrapport).Genomföra informationsinsatser i
syfte att öka kunskapen om anpassningsbehov för personer med olika funktionsnedsättningar (i samarbete med funktionshinderrörelsen och arbetsmarknadens parter).
Förbättra arbetslivsinriktad rehabilitering genom bättre anpassning av arbetsplatserna till
personer med funktions-nedsättning så de kan komma ut och stanna kvar i arbetslivet.
Företagshälsovårdens roll bör förstärkas för att bättre kunna stödja personer med
funktionsnedsättning i arbetslivet.

4. Har du/ni några övriga tankar om funktionshinderspolitikens utveckling?


Takten för att uppnå målen är för långsam! Att bara 12% av de funktionshinderspolitiska
målen i den funktionshinderspolitiska enligt MFD bedöms uppnås till 2016 är inte ett
tillräckligt resultat. Det tyder på att åtgärderna som satts in för att uppnå målen inte är
tillräckligt effektiva. Den politiska viljan för att uppnå målen i den nya strategin blir viktig.
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