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Varsågoda här kommer den traditionsenliga nyårshälsningen med lite tankar om det gamla året och 
vad det nya året kan komma att föra med sig. 

Under 2014 kompletterades äntligen diskrimineringslagen med bristande tillgänglighet som 
diskrimineringsgrund. Ett principiellt viktigt steg. Samtidigt blev lagen en stor besvikelse. Allt för 
många undantag. Vi får hoppas att Stefan Löfven går från ord till handling när han i sin 
regeringsförklaring deklarerade att den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ska 
ses över och breddas. Det var ju trots allt i regeringsförklaringen han sa det. 

Vad mer positivt att minnas och nysta vidare på? Jo Sverige fick kritik av FN eftersom vi på en rad 
punkter inte lever upp till konventionen om rättighet för personer med funktionsnedsättningar. Det 
kan synas lite bakvänt att kalla det en positiv händelse. Det positiva ligger i att FN i sin kritik 
genomskådade den svenska retoriken som på flera områden inte står i samklang med hur 
verkligheten ser ut för oss som lever med funktionsnedsättningar. Sverige var ju bland de första 
nationerna att ratificera konventionen. Vi hade redan, tyckte man från regeringshåll, den 
övergripande politiken och den rätta lagstiftningen på plats. En inställning som uttrycker ett visst 
övermod mätt med verklighetens mått. Och därtill är vi ett av världens rikaste länder. Mycket riktigt
och följaktligen får Sverige kritik av FN:s övervakningskommitté som uppmanar regeringen att 
säkerställa konventionens anpassning till svensk lagstiftning. 

Några huvudpunkter i kritiken från övervakningskommittén:
� Konventionen har inte samma status som svensk lag och det finns för få indikatorer som 

mäter hur väl Sverige följer konventionen. Det får till följd att man kan förhålla sig till 
konventionen lite som man vill utan att det får rättsliga konsekvenser.

� Övervakningskommittén uppmanar Sverige att ompröva lagen om bristande tillgänglighet 
som en form av diskriminering då den strider mot artikel 5 i konventionen om jämlikhet och 
icke-diskriminering. Den är bland annat kritisk mot att företag med mindre än 10 anställda 
inte omfattas av diskrimineringsförbudet. 

� Övervakningskommittén oroas över att många har mist sin personliga assistans eller fått 
neddragningar. 

I den rödgrönas budget står att läsa att regeringen planerar en informationsinsats för att sprida 
kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men det är inte
tillräckligt. Det pågår en politiskt förankrad diskussion om att göra barnkonventionen till svensk 
lag. Den borde också omfatta konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Regeringen lovar också att återkomma med en ny strategi för arbetet med mänskliga rättigheter. 
Man lyfter särskilt fram vikten av att belysa hur en självständig granskning av efterlevnaden av 
mänskliga rättigheter på nationell nivå kan säkras. Det är ett bra initiativ, bara det fullföljs och tas 
på allvar.



Så var supervalåret till slut till ända och vi fick en ny regering. 

I regeringsdeklarationen tog Stefan Löfven upp villkoren för personer med funktionsnedsättningar 
på en rad områden där han tycker att det behövs reformer. Det var på sitt sätt en historisk händelse 
att glädjas över även om ”reformivern” var lite tunn och jämfört med budgeten inte helt 
övertygande.

Det mest konkreta som han tog upp i regeringsdeklarationen var: 

Att ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram. 
Socialstyrelsen har så här långt fått i uppdrag att göra en vägledning till förskrivarna av hjälpmedel. 
I uppdraget ingår också att kartlägga tillgången till hjälpmedel samt de regler och avgifter som 
tillämpas inom hjälpmedelsområdet. Men ännu har inga initiativ tagits för att ta fram ett nationellt 
regelverk och ett samlat huvudmannaskap. Med andra ord en fråga att hålla ögonen på.

Att det ska skapas möjlighet till flexjobb för personer med en funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. Idén om flexjobb kommer från Danmark. Det innebär att man få ett jobb där 
arbetstiden anpassas till arbetsförmågan, men ersätts med en lön motsvarande heltid. 

Dels att den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund som gäller från 1 januari 2015 
ses över och breddas, som jag redan nämnt som en av det gångna årets positiva händelser. Med 
tanke på det politiska läget är väl detta, är jag rädd för, inget prioriterat löfte. Men förpliktigande. 
Här gäller det att ligga på och se till att löftet uppfylls. 

Nu till budgetens något motsägelsefulla budskap. En budget är tagen, men inte regeringens. 
Åtminstone ser det ut så fram till april då vårbudgeten tas. För vår del kanske det inte spelar så stor 
roll vilken budget Riksdagen antog. Vid en närmare granskning är den rödgröna budgeten och 
alliansens så gott som lika. 

Assistansersättningen

− Regeringen lägger sig på samma nivå som alliansen gör i sin budget när det gäller 
uppräkningen av schablonersättningen, som blir endast 4 kr. Höjningen ska jämföras med de
avtalade lönehöjningarna under 2015 för personliga assistenter som motsvarar en höjning av
timbeloppet med 7 – 8 kr. Regeringen ”försvarar sig med” att den låga uppräkningen tar 
fasta på att Assistansersättningsutredningen visat att det generellt betalats ut för mycket 
pengar under tidigare år. På sikt vill man hitta ett system som är mer rättvist. De anordnare 
som är ambitiösa, satsar på bra löner, utbildning och kvalitet kan förväntas få det de 
behöver. För de anordnare som tar ut för höga vinster vill man kunna hålla nere ersättningen.
Säkert är att ersättningsfrågan kommer att finnas på den politiska agendan och att 
förändringar kommer att ske. Vaksamhet krävs i dessa ekonomismens tid. Annars risk för 
ytterligare försämringar av assistansersättningen.

Bilstödet

− Anslaget minskas med 100 miljoner kronor. Det är en minskning med nästan 30 procent 
jämfört med i år. Så sent som i budgeten för 2014 ökades anslaget med 80 miljoner kronor. 
Därtill har den tidigare regeringen skjutit till ytterligare 20 miljoner kronor för att täcka 
behovet under 2014. Regeringen är medveten om att pengarna som avsatts inte kommer att 
räcka till beviljade ansökningar om bilstöd. Konsekvensen av detta blir att om anslaget som 
avsatts i budgeten inte täcker de faktiska kostnaderna får den som beviljats bilstöd 
innevarande budgetperiod vänta till nästa budgetperiod. Bilstödet är en rättighetslag. Det är 



därför en orimlig ordning att anslaget i budgeten inte är anpassat till den faktiska kostnaden. 
De rödgrönas och alliansens budgetar skiljer sig här inte åt. 

Bidrag till funktionshinderorganisationer 

-     Beloppet ligger kvar på 182 miljoner kronor och har gjort det sedan 2008 och innebär att 
statsbidraget i realiteten har sänkts med cirka 12 – 18 procent sedan dess. Både regeringen 
och alliansen framhåller vikten av en aktiv och stark funktionshindersrörelse, men här råder 
tydligen de dubbla tungornas språk från båda blocken. 

Aktivitetsersättning och sjukersättning 

− Regeringen ville här förbättra ekonomin för personer med aktivitets- och sjukersättning. Det
skulle ha inneburit en maximalt höjd ersättning med cirka 200 kronor per månad. Nu blir det
ingen höjning eftersom alliansen inte gillade förslaget.

Kort sammanfattat blir det med andra ord lite ”både och” som vi har att se fram emot och strida för 
under året som vi har framför oss. 

Landsmöte och seminarium 

Fredag den 10 april 2015 har FöR sitt Landsmöte och seminarium. Platsen är ABF, Sveavägen 41 i 
Stockholm. Kallelse och inbjudan kommer vi att skicka ut i särskild ordning senare. 

Temat för seminariet kommer att vara diskrimineringslagen med tonvikt på att bristande 
tillgänglighet från 1 januari införts i lagen som diskrimineringsgrund. 

Medlemsavgiften för 2015

Medlemsavgiften för 2015 är oförändrad, 200 kr för ett år eller ett frivilligt högre belopp. När du 
betalar glöm inte att ange medlemskategori ("anser dig ha ett rörelsehinder" eller är 
solidaritetsmedlem) och aktuell e-post adress. Senast före aprils utgång ska medlemsavgiften enligt 
vår stadga vara inbetald. Men varför vänta så länge. FöRs postgironummer är: 17 90 25 -2. 

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

önskar
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