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Till Statsminister Stefan Löfven och regeringen

Förbundet för Delaktighet och Jämlikhet (FöR) vill delge Dig och regeringen våra tankar om året 
som gått och om det nya året 2016 vi står inför.

Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhets (FöR) mål är att människor med funktionshinder ska 
uppnå full delaktighet och jämlikhet. Ett demokratiskt samhälle, makt över den egna tillvaron och 
rätt till goda levnadsvillkor i jämlikhet med andra utgör förbundets grundvärderingar. Alla ska 
kunna leva och röra sig fritt utan att begränsas av funktionshinder. 

Välfärdssverige står inför stora utmaningar. För att möta dessa krävs kraft och vilja att i handling  
hålla fast vid välfärdssveriges grundläggande värderingar om allas lika värde. Vågar vi lita på det? 
Förflugna finansministerord ställer grupp mot grupp och aviserar att pengar kan behöva överföras 
från assistansersättningen till flyktingmottagandet.

Mot bakgrund av denna verklighetsbild – krisstämning och politisk handfallenhet – går vi in i det 
nya året 2016. 

Vad kan vi som lever med funktionsnedsättningar i dagens Sverige då förvänta oss av det nya året? 

Det enkla svaret skulle kunna vara mer av det vi redan sett och fått känna av under 2015. Det vill 
säga fortsatta besparingar; ett fortsatt ekonomistiskt tänkande där storleken på kostnadssidan i sig – 
utan eftertanke till vad pengarna används till – utlöser sparreflexer hos politiker och myndigheter. 

En bevarad rätt till personlig assistans, som är förenlig med de grundläggande intentionerna att 
kunna leva som andra i alla dess aspekter, är en ideologisk ödesfråga för svensk välfärdspolitik. För 
många av oss är det en överlevnadsfråga. Det är en välfärdsrättighet som politiskt aldrig får 
kompromissas bort. Idag pågår en utarmning av rätten till personlig assistans. 
Medborgarperspektivet och den enskildes rätt till självbestämmande får alltmer stå tillbaka för en 
återgång till ett vårdperspektiv.

För närvarande pågår inom Socialdepartementet utarbetandet av utredningsdirektiv till en översyn 
av LSS.  Fokus i direktiven till utredningen måste vara att återupprätta och stärka de grundläggande 
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intentionerna med LSS och rätten till personlig assistans.  Inte på att minimera kostnaderna. 

Sveriges välfärdspolitik innehåller också höga mål om tillgänglighet: mål som man nu politiskt 
verkar vara beredd att ge avkall på. Lagar om krav på tillgänglighet ställs mot behovet att bygga 
ikapp ett sedan länge försummat bostadsbyggande som skapat akut bostadsbrist. 
De politiska lösningarna som diskuteras är hur man kan åstadkomma kostnadsminskningar genom 
förenklade regelverk. Bostadsministern har därför aviserat förslag om att rucka på hisskravet och 
även att bygga mindre och därmed otillgängliga bostäder. Hur tänker bostadsministern nu? Är ett 
tillgängligt samhälle för alla inte längre ett övergripande politiskt mål?  Vem står härnäst på tur att 
plockas bort från samhällsgemenskapen? 

Rätt till personlig assistans och till ett tillgängligt samhälle är för oss två viktiga symbolfrågor -  ja 
de viktigaste -  både som konkreta reformer och som uttryck för en samhällelig värdegrund om allas
lika värde. Här finns inte utrymme för kompromisser som förstärker en uppdelning i ett vi och dem 
andra.

Vad har hänt/händer med Statsministerns utlovade löften i den första regeringsförklaringen?

Dessa var:

Ökad likvärdighet i hjälpmedelsförsörjningen, 
Att den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ska ses över och breddas 
Reformering av arbetsmarknadspolitiken med bland annat möjlighet till flexjobb. 

• HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNINGEN: Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska 
se över tillgången till och användningen av hjälpmedel och lämna förslag i syfte att öka 
likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och regelverk. Frågan om 
nationell reglering och ett samlat huvudmannaskap ska också ses över. 

Ett uppdrag som berör hjälpmedelsförsörjningen har också givits till Socialstyrelsen som ska
redovisas under 2016. Uppdraget ska ge svar på och kunskap om hur 
hjälpmedelsförsörjningen fungerar idag. 

Det är sammantaget bra initiativ då tillgång till hjälpmedel är mycket ojämlik och helt 
beroende av vilket landsting, region eller kommun man bor i. Det gäller både utbud och 
avgifter som tas ut av den enskilde. 

• DISKRIMINERINGSLAGEN: Redan i början av 2015 utlovade kultur- och 
demokratiministern att det var en prioriterad uppgift att göra en översyn och en breddning av
den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund.

Vi är nu i början på 2016 och inga ytterligare initiativ för att lyfta frågan har tagits av 
ministern. 

Varför har inget hänt i denna fråga?

• FLEXJOBBEN: Även om de utlovade flexjobben är det tyst. Frågan finns inte heller med i 
regeringens budgetproposition. Istället tar ministern för arbetsmarknadsfrågor upp att 
regeringskansliet och regeringen arbetar vidare med förändringar i de nuvarande lönestöden 
för att regelverket ska förtydligas och insatserna effektiviseras. Det vill säga mer av det 
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gamla vanliga, som vi av erfarenhet vet inte öppnar arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättningar.
Varför går man inte vidare med att utreda frågan om att genomföra flexjobb, som skulle 
kunna öppna nya vägar till arbete?

Sverige har ratificerat KONVENTIONEN OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. Konventionen har inte fört med sig att villkoren för personer 
med funktionsnedsättningar förbättrats. Snarare har motsatsen skett genom striktare regelverk och 
kortsiktigt budgettänkande. 

Regeringen aviserade i somras att inrätta en oberoende nationell institution med uppgift att skydda 
och främja de mänskliga rättigheterna i enlighet med Parisprinciperna. Regeringens utgångspunkt är
att institutionen ska ges ett brett mandat att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige. 
Med detta avses bland annat att följa hur dessa respekteras, att informera och vidta andra åtgärder 
för att bidra till en ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna. 

Vi vill gärna tro att detta initiativ betyder att konventionen kommer att tas på större allvar. Men 
sedan i somras råder tystnad. Har planerna skrinlagts?

Vårt brev innehåller kritik, oro och en rad frågor som vi önskar få svar på, men också förhoppningar
om att villkoren för personer med funktionsnedsättningar tas på större allvar och att regeringens 
uttalade värdegrund om allas lika värde och möjligheter inte stannar vid ord utan också följs av 
handling. 

Med önskan om ett gott och handlingskraftigt 2016

Förbundet för Delaktighet och Jämlikhet
http://www.fordelaktighet.se/ 

Styrelsen, gm

Lars Hagström, ordförande

Kontaktuppgifter:

Förbundet för Delaktighet och Jämlikhet (FöR)
c/o Lars Hagström
Sunnanväg 2p
222 26 Lund
E.post: lars.hagstrom1@comhem.se 


