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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 335

Yttrande över remiss av betänkandet Styrkraft i
funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)

KSN-2019-2540

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attavge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1.

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Socialdepartementet har remitterat Styrutredningen för funktionshinderspolitikens
betänkande Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till Uppsala kommun för
yttrande senast den 29 november 2019. Betänkandet utgör utredningens enda och sista
betänkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2019
Bilaga 1, Yttrande över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU
2019:23)
Bilaga 2, Sammanfattning av betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken
(SOU 2019:23)
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
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Yttrande över remiss av betänkandet Styrkraft 
i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

 

Ärendet 

Socialdepartementet har remitterat Styrutredningen för funktionshinderspolitikens 
betänkande Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till Uppsala kommun 
för yttrande senast den 29 november 2019. Betänkandet utgör utredningens enda och 
sista betänkande. 

En sammanfattning av betänkandet återges i ärendets bilaga 2. 

Betänkandet finns tillgängligt i sin helhet på: https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/05/sou-201923/  
 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och omsorgsförvaltningen. I 
beredningen har hänsyn tagits till tillgänglighets-, jämställdhets- och barnperspektivet. 
Viss hänsyn har även tagits till näringslivsperspektivet. 

 

Föredragning 

Utredningen har haft regeringens uppdrag att se över styrning och uppföljning inom 
funktionshinderspolitiken och att lämna förslag till hur ett stabilt och långsiktigt styr- 
och uppföljningssystem bör utformas. Utgångspunkt för utredningens arbete har varit 
det nationella målet för funktionshinderspolitiken, som beslutades av riksdagen 2017.  

Den del av betänkandet som i huvudsak berör den kommunala sektorn handlar den 
föreslagna modellen för styrning och uppföljning av funktionshinderspolitiken. 

Datum: Diarienummer: 
2019-10-21 KSN-2019-2540 

Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 
 
 
Handläggare:  
Lillskogen Emma  
Berg Anton 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/05/sou-201923/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/05/sou-201923/


Sida 2 (3) 

Utredningen beskriver delvis modellen som en övergång till en interaktiv 
samhällsstyrning som ska inkludera många. Modellen bygger på att beslutsfattande 
ska decentraliseras till nätverk bestående av aktörer som representerar såväl offentlig, 
ideell som privat sektor. Motsvarande struktur återfinns även i utredningens förslag till 
uppföljning. 

För att stärka funktionshinderspolitikens genomslagskraft och öka reformtakten 
föreslår utredningen att styrning och uppföljning ska utgå från de samhällsområden 
som är av störst betydelse för invånarna. Utredningen föreslår därför sju prioriterade 
samhällsområden:  

• Arbete och försörjning 
• Utbildning och livslångt lärande 
• Transporter 
• Kultur 
• Hälso- och sjukvård samt tandvård 
• Social välfärd och trygghet 
• Bostad, byggd miljö och samhällsplanering. 

Utredningen lämnar förslag på ett övergripande mål och arbetsformer för varje av 
dessa samhällsområden. Kopplat till var och ett av dessa områden föreslås en särskild 
myndighet ha en samordnande roll för området. De samordnande myndigheterna ska i 
samverkan med myndigheter, funktionshindersorganisationer, kommunsektorn och 
andra aktörer driva arbetet framåt.  

Vid sidan av dessa områden ser utredningen det finns viktiga frågor som inte enkelt kan 
hanteras genom den föreslagna modellen för styrning och uppföljning. I betänkandet 
föreslår utredningen sju frågor som ska prioriteras genomgående i styrning och 
uppföljning av funktionshinderspolitiken. Dessa sju prioriterade frågor är: 

• Digitalisering 
• Demokratisk delaktighet 
• Rättssäkerhet och rättsväsende 
• Fritid och idrott 
• Folkhälsa 
• Upphandling 
• Konsumentfrågor. 

För att balansera ambitionerna att funktionshinderspoltiken ska få ett långsiktigt 
genomslag med de förutsättningar som finns på olika nivåer föreslår utredningen att 
en särskild nationell samordnare ska tillsättas under en begränsad tid. Samordnarens 
arbete föreslås fokusera på att erbjuda stöd för att underlätta genomförandet av 
politiken och funktionen föreslås inrättas som en särskild utredare inom 
kommittéväsendet. 

Förvaltningarnas bedömning är att stora delar av den ordning och de prioriteringar 
som utredningen presenterar går i linje med Uppsala kommuns befintliga inriktning 
inom funktionshinderspolitiken. Utredningen innehåller även beskrivningar av hur 
barn- och jämställdhetsperspektiven tillvaratas och stärks genom förslagen. 
Förvaltningarna delar utredningens bild av vilka positiva effekter ett förstärkt arbete i 
enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
medför, i synnerhet för barn och kvinnor med funktionsnedsättning. 

Den föreslagna modellen för styrning och uppföljning betonar samverkan mellan 
berörda aktörer. Förvaltningarna konstaterar att denna typ av samverkan även utgör 
en viktig aspekt i hur Uppsala kommun arbetar för att stärka delaktigheten för 
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personer med funktionsnedsättning i kommunen liksom att arbeta med horisontella 
frågor i samverkan mellan kommunens förvaltningar. Vidare noterar förvaltningarna 
att flera av de samhällsområden och frågor som utredningen föreslår ska prioriteras 
svarar mot målområdena i, bland annat, Uppsala kommuns program för full 
delaktighet. 

De synpunkter som föreslås framföras handlar i huvudsak om att de delar av den 
föreslagna modellen för styrning och uppföljning som berör kommunen behöver 
tydliggöras för att kommunen ska ha möjlighet att göra realistiska bedömningar om 
praktiska konsekvenser ur det kommunala perspektivet.  

Flera av de synpunkter som framförs i förslaget till yttrande gäller hur strukturerna för 
delaktighet konstrueras. Här gör förvaltningarna bedömningen att dessa strukturer 
behöver möjliggöra för berörda aktörer att ha praktiska förutsättningar att delta på ett 
meningsfullt sätt. Samtidigt framförs att den ökade tonvikten vid samverkan och 
nätverk behöver balanseras med en tydlig ansvarsfördelning, som fortsatt gör det 
möjligt för kommuner att göra lokala prioriteringar.  

När det gäller de föreslagna samhällsområdena, målen och frågor av särskild vikt 
framförs synpunkten att det är viktigt att tydliggöra hur deras inbördes relation ska 
tolkas i praktiken. Det framgår inte tydligt av betänkandet om samtliga områden och 
mål ska uppfattas vara av samma vikt, eller om vissa kan tolkas vara mer centrala för 
prioriterade insatser. För att kommunen ska ha möjlighet att agera för ett starkare 
genomslag och att reformtakten ska kunna öka görs bedömningen att det behöver 
vara möjligt att prioritera genomförandet till de områden där de identifierade behoven 
är störst. 

Vidare framförs att utredningen inte beskriver vilka konkreta reformer som kan behöva 
vidtas av kommunerna för att nå de mål som föreslås, vilket försvårar en uppskattning 
av hur det förstärkta arbetet påverkar kommunernas arbetssätt och resurser. Här 
understryks i förslaget till yttrandet att det är centralt att kommunerna tillförsäkras 
tillräckliga medel och stöd för att genomföra de åtgärder som åläggs kommunen. 

Avslutningsvis framförs synpunkten att det är önskvärt att erfarenheter och kunskaper 
från relevanta aktörer inom den privata sektorn tillvaratas i arbetet med uppföljning 
och analys. Denna synpunkt framförs mot bakgrund av att dessa aktörer är en viktig 
samarbetspart för att säkerställa ett effektivt genomförande, men även att de har en 
viktig roll i förverkligandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och därmed kan komma att beröras av utredningens förslag. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Yttrande över betänkandet Styrkraft i 
funktionshinderspolitiken (SOU 
2019:23) 
 

Socialdepartementet har remitterat betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken 
(SOU 2019:23) till Uppsala kommun för yttrande. 

Uppsala kommun lämnar sina synpunkter nedan dels som övergripande synpunkter 
och dels under rubriker som hänför sig till betänkandets indelning. 

Övergripande synpunkter 
Uppsala kommun ställer sig överlag positiv till inriktningen i utredningens förslag till 
modell för styrning och uppföljning av funktionshinderspolitiken.  

Kommunen noterar att utredningens förslag om ansvar för styrning och uppföljning 
enbart riktas till den statliga sektorn, men instämmer i utredningens bedömning om 
att aktörer ur flera sektorer är viktiga aktörer för att öka funktionshinderspolitikens 
genomslagskraft och reformtakten. Bland annat ser Uppsala kommun att relevanta 
aktörer inom den privata sektorn bör involveras mot bakgrund av att de besitter 
relevant kunskap och erfarenhet av frågorna. Dessa aktörer är även viktiga aktörer i 
arbetet för att uppfylla målen för funktionshinderspolitiken. 

Uppsala kommuns uppfattning är att en ökad reformtakt inte enbart är beroende av en 
effektiv styrning och uppföljning utan även av lokala förutsättningar, såväl ekonomiska 
som prioriteringsmässiga. I och med att utredningen inte närmre beskriver vilka 
konkreta reformer som behöver vidtas för att förverkliga de mål som föreslås inom 
centrala samhällsområden, eller i vilken utsträckning dessa ligger inom kommunens 
rådighet att möta, är det svårt att på ett välgrundat sätt lämna vidare synpunkter 
gällande utredningens bedömning om konsekvenser för kommuner.  

Uppsala kommun ser överlag positivt på den struktur för samråd och dialog mellan 
berörda aktörer som utredningen presenterar. Samtidigt gör kommunen 
bedömningen att dessa aktörer har olika förutsättningar och strukturer att förhålla sig 

Datum: Diarienummer: 
2019-10-21 KSN-2019-2540 

Kommunledningskontoret Socialdepartementet 
Dnr: S2019/02213/FST 
e-post: s.remissvar@regeringskansliet.se 
                 s.fst@regeringskansliet.se 

 
 
Handläggare:  
Lillskogen Emma 
Berg Anton 
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till i det praktiska genomförandet av politikområdet. För att möjliggöra en meningsfull 
delaktighet, som bidrar till att uppnå de mål som satts upp, ser Uppsala kommun att 
formerna och resurserna för denna delaktighet behöver konkretiseras för att 
kommunen ska kunna göra en bedömning om vilka konsekvenser förslaget medför ur 
det kommunala perspektivet.  

6. En god grund för styrning och uppföljning 
Uppsala kommun lämnar inga synpunkter vad gäller utredningens förslag under 
avsnitt 6 i sak, men ser positivt på intentionen att tydligare involvera organisationer 
som företräder personer med funktionshinder i styrning och uppföljning av 
funktionshinderspolitiken. Vad gäller kraven på samråd (s. 128) ser Uppsala kommun 
att det är viktigt att de organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning i synnerhet bereds förutsättningar att delta i dessa processer 
med hänsyn till att de i regel är ideella organisationer. 

Kommunen är positivt inställd till utredningens bedömning om den lokala 
utvecklingskraften och behoven av att uppmärksamma kommunernas förutsättningar 
att vara involverade i styrning och uppföljning utifrån den föreslagna modellen. 
Kommunen delar bilden och vill betona vikten av att det är centralt att det finns 
tillräckliga resurser och ett välanpassat stöd, även på den kommunala nivån, för att 
kunna vidta de åtgärder som krävs för att undanröja hinder och öka tillgängligheten för 
alla. 

Vidare ser kommunen att det är positivt att den föreslagna modellen betonar vikten av 
samråd och dialog över sektorsgränserna för att skapa genomslag för de mänskliga 
rättigheterna och funktionsnedsattas rättigheter i synnerhet. Emellertid ser 
kommunen att den decentraliserade och horisontella modellen för styrning fortsatt 
behöver vara kopplad till en tydlig ansvarsfördelning, mellan myndigheter och 
sektorer. Detta för att undvika otydliga styrsignaler, möjliggöra ansvarsutkrävande och 
göra det möjligt att prioritera insatser och resurser där identifierade behov är störst.  

7.2. Mål och samhällsområden 
Uppsala kommun instämmer i bedömningen att en tydlig prioritering bidrar till att 
ambitionerna om att öka reformtakten och öka funktionshinderspolitiken. Valet av 
prioriterade samhällsområden och frågor av särskild vikt kan vara ett lämpligt sätt att 
uppnå detta. Kommunen konstaterar att flera av de områden och frågor som 
presenteras ligger i linje med befintlig styrning inom det funktionshinderspolitiska 
området i Uppsala kommun. 

Uppsala kommun ser emellertid inte utredningen tillräckligt beskriver hur 
samhällsområdena och de särskilda frågorna relaterar till varandra utifrån ett 
prioriteringsperspektiv. Särskilt är det inte tydligt huruvida alla samhällsområden och 
särskilda frågor ska tolkas vara av samma vikt och prioriteras lika högt i det praktiska 
genomförandet. Mot bakgrund av detta bedömer Uppsala kommun det som svårt att 
uppskatta vilka konsekvenser detta kan medföra i termer av exempelvis kostnader, 
förändrade arbetssätt eller avvägningar mellan de olika målen. 

Kommunen ser det som viktigt att modellen för styrning och uppföljning kan belysa 
hur olika aspekter i genomförandet av de olika målen hänger samman, för att kunna ta 
ställning till vidare prioriteringar på nationell, regional och lokal nivå. 
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7.4. Arbetssätt och myndigheter med särskilt ansvar 
Uppsala kommun instämmer i bilden av kommunernas betydelse för att målen för 
funktionshinderspoltiken ska uppfyllas. Kopplat till utredningens beskrivning av de 
utpekade myndigheternas ansvar att bland annat ta fram indikatorer och 
genomförandeplaner vill Uppsala kommun återigen betona att det är centralt att 
beakta lokala förutsättningar och resurser även i denna process. 

Uppsala kommun delar uppfattningen av att utformning av genomförandeplaner och 
indikatorer behöver utgå från en nulägesbild. Därför ser kommunen att det är önskvärt 
att denna nulägesbild, i den mån det är möjligt, även ligger till grund för SCB:s uppdrag 
att utveckla ett nytt statistikområde kring levnadsförhållanden för personer med 
funktionsnedsättning. Detta för att säkerställa att den statistik som utvecklas och 
ligger till grund för det fortsatta arbetet från början är kopplat till de prioriterade 
områdena och identifierade behoven. 

En central frågeställning ur det kommunala perspektivet är formerna för de 
genomförandeplaner som utredningen föreslår att varje ansvarig myndighet ska ta 
fram för sitt ansvarsområde. Den beskrivning av genomförandeplaner som återges i 
betänkandet (s. 202) är övergripande och gör inte tydligt hur dessa planer ska relateras 
till kommunernas självbestämmande och lokala planer.  

Uppsala kommun ser det som positivt att kunna ta stöd i nationell kunskap och 
styrning för utformning av lokala insatser och åtgärder och agera gemensamt över 
sektorsgränserna. Samtidigt anser Uppsala kommun att det är centralt att 
kommunerna själva kan råda över lokala prioriteringar utifrån lokala behov och 
förutsättningar. 

7.5 Tydligt och sammanhållet system för uppföljning och 
analys 
Uppsala kommun ser positivt på utredningens bedömning vad gäller behovet av 
analys som tar stöd i uppföljningen som vägledning för beslut och fortsatt arbete. 
Kommunen ställer sig vidare positiv till att förslaget innefattar ett tydligt 
användarperspektiv i arbetet, men vill betona att detta behöver utvecklas med hänsyn 
till de enskildas integritet och i tydlig samverkan med målgruppen. 

Uppsala kommun ser även att det vore önskvärt att kunskap och erfarenheter från 
relevanta aktörer inom den privata sektorn tillvaratas på ett lämpligt sätt i systemen 
för uppföljning och analys. 

 

Kommunstyrelsen 

 

Erik Pelling   Lars Niska 

Ordförande   Sekreterare 
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