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INLEDNING

En stor del av befolkningen har olika former av funktionsnedsättningar. De kan 

vara medfödda, utvecklade med åldern eller förvärvade genom sjukdom eller 

skada. Gemensamt är att den påverkan funktionsnedsättningen har på var-

dagen avgörs av hur samhället utformas och vilket stöd den enskilde får. Om 

funktionsnedsättningen också blir ett funktionshinder är alltså i högsta grad 

en politisk  fråga. 

Formellt är funktionshinderpolitiken i dag ett tvärsektoriellt politikområde som 

till stora delar ska genomföras inom andra politikområden (arbetsmarknads-

politiken, utbildningspolitiken och så vidare) utifrån de nationella målen för 

funktionshinderpolitiken. Men i praktiken är det mer komplext. Många insatser  

har en lång historia och målsättningar på andra områden kan konkurrera med 

de funktionshinderpolitiska målen. Den massmediala debatten fokuserar i dag  

helt på den personliga assistansen, medan många andra frågor hamnar i skym- 

undan. Detta har också i hög grad påverkat bilden av socialdemokratin i funk- 

tionshinderpolitiska frågor. Många av de reformer som genomförts under de 

senaste 50 åren som rör personer med funktionsnedsättning har utretts och 

föreslagits av socialdemokratiska regeringar, efter att de tagit intryck av 

funktionshinderrörelsen. Nedläggningen av institutionerna och införandet av 

omsorgslagen (föregångaren till LSS), socialförsäkringsreformer som handi-

kappersättning, krav på tillgänglighet i byggnader och offentlig miljö och dis-

krimineringslagstiftningen är några exempel på reformer med stor betydelse 

för människor med funktionsnedsättning och som genomförts av socialdemo-

kratiska regeringar. 

Det fanns länge nära kontakter och dialog mellan socialdemokratiska företrä- 

dare och funktionshinderrörelsen. Det ser tyvärr annorlunda ut i dag. Det har i  

hög grad att göra med debatten om LSS och personlig assistans och de försäm- 

ringar som har skett. Den politiska hanteringen av LSS har skapat ett tvivel om  

var socialdemokratin står inom funktionshinderpolitiken. Debatten om LSS har  

också lett till att andra viktiga frågor och insatser som rör personer med funk- 
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tionsnedsättning har kommit i skymundan. Det gäller inte minst tillgänglig- 

heten, tillgången till arbete, den socioekonomiska situationen och genomför-

andet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

En grundläggande uppgift för socialdemokratin är att bekämpa orättvisor och 

att skapa ett bättre och mer jämlikt samhälle för alla. Utgångspunkten är att 

identifiera de maktskillnader i samhället som begränsar människors frihet och  

att med politiska reformer genomföra förändringar.1 Den politiken har haft stor  

betydelse för personer med funktionsnedsättning. Vår utgångspunkt är att social- 

demokratin behöver återta sin historiska roll att förbättra villkoren för personer  

med funktionsnedsättning. Det behövs en levande debatt inom arbetarrörelsen 

om vilket samhälle vi vill skapa. Med denna rapport vill vi bidra till en sådan 

debatt. 

Tillsammans med ett stort antal människorättsorganisationer presenterade 

funktionshinderrörelsen den 3 december 2019 sin syn på hur Sverige lever upp  

till konventionen om personer med funktionsnedsättning med rapporten Respekt 

för rättigheter (Funktionsrätt 2019). De menar bland annat att det saknas ett rättig- 

hetsperspektiv när det gäller personer med funktionsnedsättning, att konven-

tionen inte används av myndigheter och domstolar och att stödet till personer 

med funktionsnedsättning har försämrats. De utmaningar och den kritik som 

förs fram i rapporten av de 83 civilsamhällsorganisationerna måste Socialdemo- 

kraterna ta på allvar.2

Vi ser en rad områden där ojämlikheten växer oroande snabbt och där det 

behövs politiska reformer. Vi lyfter fram sex områden där det finns stora ut-

maningar som politiken måste hantera. Vi lyfter fram fakta och statistik som 

visar på den bristande ojämlikheten mellan personer med och utan funktions-

nedsättning. Då utrymmet är begränsat och funktionshinderpolitiken bred 

och omfattande så är rapporten inte på något sätt heltäckande. Det område vi 

ger mest textutrymme är LSS och personlig assistans, som varit föremål för 

intensiv debatt. Vårt syfte är främst att ge en bakgrund och peka på viktiga  

jämlikhetsutmaningar inom det nuvarande personliga stödet. Rapporten inleds  

med ett kapitel om den funktionshinderpolitiska debatten, följt av ett kapitel  

om Socialdemokraterna och funktionshinderpolitiken. Därefter följer en beskriv- 

ning av de utmaningar vi ser vad gäller ett samhälle för alla, ekonomisk jäm-

likhet, utbildning, en inkluderande arbetsmarknad, LSS och personlig assistans 

samt en jämlik sjukvård.

1 Vad är socialdemokrati? av Anne-Marie lindgren och Invar Carlsson, 2019.

2 Då rapporten Respekt för rättigheter presenterades strax innan vi lämnade in vårt manus har vi inte haft 

möjlighet att närmare granska förslagen i denna rapport.
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Det vi ser som särskilt viktigt med denna rapport är att vidga det funktions-

hinderpolitiska perspektivet inom socialdemokratin. För att bidra till den poli-

tiska debatten avslutar vi rapporten med ett antal inspel på politiska reformer 

som vi tycker behövs eller som är särskilt intressanta för arbetarrörelsen att 

titta närmare på.

Några av våra viktigaste slutsatser:

 

 
Den främsta utmaningen för Sverige framöver är att systematiskt genom-

föra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Det behöver även ske en bred satsning för att öka kunskaperna i hela sam-

hället, forskningen och utbildningen. 

 Den ekonomiska ojämlikheten har ökat och särskilt unga med funktions- 

nedsättning har blivit mer utsatta. En satsning behövs därför för att för-

bättra möjligheterna till utbildning och arbete. 

 
Det breda jämlikhetsperspektivet inom funktionshinderpolitiken har på 

flera punkter reducerats och behöver återerövras. Den socialdemokratiska 

politiken behöver återgå till att utgå från ett brett samhällsperspektiv. 

Grunden för det arbetet bör vara universell utformning. 

Definitioner
Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning används i denna rapport  

så som de definieras i Socialstyrelsens termbank (termbank.socialstyrelsen.se).  

Funktionsrätt är ett begrepp som lanserats av samarbetsorganisationen Funk-

tionsrätt Sverige. 

Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga.

Funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning innebär i relation 

till miljön.

Funktionsrätt: begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, 

oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika 

samhällsområden.

Om konsekvenserna av coronapandemin
Denna rapport färdigställdes i februari, det vill säga innan coronapandemins 

utbrott i Sverige. I samband med utbrottet sköts publiceringen fram. Under denna 

tid har många frågeställningar, till exempel konsekvenserna för personer med 

funktionsnedsättningen på arbetsmarknaden, hälso- och sjukvården och inom 

LSS, väckts. Likaså har regeringen glädjande tagit nya initiativ som översyn av 

sjuk- och aktivitetsersättningen. Men framför allt har många grundläggande 

politiska förutsättningar förändrats. Av naturliga skäl har vi inte haft möjlighet 

att beakta allt detta i denna rapport.
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Definitioner
Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning används i denna rapport 

så som de definieras i Socialstyrelsens termbank (termbank.socialstyrelsen.se). 

Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga.
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1 DAGENS  
 FUNKTIONSHINDERPOLITIK

Modern funktionshinderpolitik är ett tvärsektoriellt politikområde och ska 

vara en naturlig del inom alla politikområden. Utgångspunkten är det mål 

riksdagen beslutade om 2017 (Prop 2016/17:188, 2017/18:SoU5):

Det nationella målet för funktionshinderpolitiken är att, med FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlik-

het i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett 

samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 

barnrättsperspektivet ska beaktas. 

Vidare ska genomförandet av funktionshinderspolitiken inriktas mot fyra 

områden:

 principen om universell utformning, 

 befintliga brister i tillgängligheten,

 
 individuella stöd och lösningar för individens självständighet, 

 att förebygga och motverka diskriminering.

Dessa fyra områden är enligt regeringen ömsesidigt beroende av varandra. 

Syftet är att de tillsammans ska bidra till ett tillgängligt och jämlikt samhälle  

oavsett funktionsförmåga. Tanken är att inriktningen ska vara användbar för  

aktörer på alla nivåer och bidra till en operationalisering av det nationella målet. 

Målet ska utgå från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter  

och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

som utgångspunkt. 
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Propositionen innehöll dock ingen precisering av hur funktionshinderpolitiken 

ska styras eller följas upp. I stället fick i december 2017 en utredare i uppdrag att  

se över styrningen inom funktionshinderpolitiken. Utredaren skulle lämna 

förslag på ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem samt beskriva 

tillämpningen av principen universell utformning.

Utredaren lade förslag (SOU 2019:23) på hur politiken ska styras inom sju sam-

hällsområden. 

En myndighet inom varje område föreslogs ha ett särskilt samordnande ansvar. 

Myndigheten för delaktighet föreslogs få ett övergripande uppdrag att svara  

för uppföljning och analys, bland annat genom att lämna en rapport över 

utvecklingen. 

Utredaren föreslog även att en nationell samordnare inrättas under en begrän-

sad tid, med uppdrag att företräda och verka som ambassadör för regeringens 

funktionshinderpolitik bland annat genom att utveckla dialogen med besluts-

fattare på kommunal och regional nivå.

Januariavtalet
I januariavtalet beskrivs funktionshinderpolitiken i princip enbart genom frågan 

om personlig assistans samt när det gäller skolan. 

Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög 

kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för 

egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas (Förslag kommer i den 

sittande utredningen). Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. Definitionen  

av normalt föräldraansvar ska smalnas av. Tillsätt en ny assistansutredning för att 

säkra detta. (Utredning 2019. Ny lagstiftning från 2021). Utred också frågan om 

huvudmannaskapet för den personliga assistansen. (Utredning 2021. Eventuell ny 

lagstiftning under nästa mandatperiod.) 

Insatser görs för att stärka särskolan. Öka skolans kunskap och stöd för barn med 

neuropsykiatriska svårigheter.
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2 SOCIALDEMOKRATIN OCH  
 FUNKTIONSHINDERPOLITIKEN

Vi är alla medborgare i samhället, och det är detta samhälles allmänna uppbyggnad 

och utformning som bestämmer medborgarnas tillvaro. Därför handlar det egentligen  

inte om att driva handikappolitik, ungdomspolitik eller äldrepolitik – utan om att driva  

en politik för människor. En politik som är bra för alla.

Olof Palme, 1985

Den moderna funktionshinderpolitiken har sina rötter i utvecklingen av väl- 

färdspolitiken från 1960-talet. Fram till dess hade åtgärderna fokuserat på olika  

särlösningar, till exempel institutioner. Synsättet utgick från ett medicinskt 

perspektiv och tog sig uttryck i att personer med funktionsnedsättning skulle 

korrigeras och ”botas” till en normalitet. Detta kom att ifrågasättas alltmer, 

bland annat av en mer politisk funktionshinderrörelse som krävde att få del 

av välfärdsutvecklingen och vara en del av samhället. Detta kom att påverka 

socialdemokratin. I partiprogrammet infördes 1960 som mål att ”handikappade 

beredes en levnadsnivå jämförlig med övriga medborgares”. Det var första 

gången som villkoren för personer med funktionsnedsättning blev ett uttryck-

ligt mål i ett partiprogram. För att särskilt utreda och utveckla insatserna till-

sattes Handikapputredningen 1966, som under tio års utredningstid tog fram 

många reformförslag som sedan blev verklighet. 

På partikongressen 1972 fick funktionshinderfrågorna stor uppmärksamhet, 

vilket ledde till att partistyrelsen fick i uppdrag att utarbeta det första princip- 

programmet för partiets funktionshinderpolitik. En arbetsgrupp tillsattes som 

bestod av socialdemokratiska politiker och socialdemokrater med förankring  

i funktionshinderrörelsen. Programmet Trygghet och rättvisa åt handikappade an-

togs på partikongressen 1975. Samtidigt infördes nya skrivningar, bland annat 

om arbete och sysselsättning, i partiprogrammet. 
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Det antagna programmet var det första partipolitiska programmet inom funk-

tionshinderområdet och kom att få stor betydelse. Det var också första gången 

som funktionshinderområdet beskrevs ur ett rent politiskt perspektiv och med 

utgångspunkt i jämlikhet och solidaritet. Den ideologiska utgångspunkten var 

att uppmärksamheten skulle riktas mot bristerna i det omgivande samhället. 

Särskilt de inledande principiella resonemangen kom att uppmärksammas:

Grundsynen att hela samhället och dess aktiviteter bör vara tillgängliga för alla innebär 

att säranordningar för handikappade bör begränsas. I de fall särskilda insatser är nöd-

vändiga för att genom tekniska och praktiska anordningar tillförsäkra handikappade 

likvärdig levnadsnivå med andra ska sådana säranordningar utformas som rättigheter. 

En huvuduppgift i handikappolitiken måste vara att förebygga handikapp. Den andra 

huvuduppgiften är att människor med olika handikapp ska kunna leva så normalt som 

möjligt och i gemenskap med andra. För båda dessa uppgifter krävs en medveten 

strävan att utforma hela samhällsmiljön, med arbetsliv, bostäder, 

trafik osv, så att människor med handikapp kan vara med i gemen-

skapen /…/Ett samhälle som utgår från människornas verkliga förut- 

sättningar och förmåga blir lättare att leva i för alla medborgare. 

Det är en grund för ett människovänligare, ett människovärdigare 

samhälle. Ett sådant samhälle, där man tar hela konsekvensen av 

grundsatsen om alla människors lika värde, kan endast vara det 

socialistiska samhället. 

Detta understryker att handikappfrågorna är viktiga politiska frågor. 

Det gäller att åstadkomma en sådan omdaning av samhället att 

grundläggande orsaker till människornas svårigheter undanröjs. 

Denna samhällsordning måste bygga på den demokratiska socialismens principer  

och genomföras enligt de grundsatser som uttrycks i det socialdemokratiska parti- 

programmet.

Principprogrammet kom att påverka reformpolitiken under 1970-talet. De årliga 

anslagen för statens kostnader för personer med funktionsnedsättning steg med 

65 procent under åren 1973–1976 (partimotion 1976/77:1298). Regler för tillgäng- 

lighet skärptes parallellt, bland annat i bygglagstiftningen. Arbetsmarknads-

politiken förändrades från att enbart inriktas på att klara försörjningen till att  

mer handla om ökade insatser för att anpassa arbetslivet och stimulera arbets-

givare att anställa personer med funktionsnedsättning. Det sades också att 

arbetsmarknadspolitiken i så liten utsträckning som möjligt skulle särbehandla 

personer med funktionsnedsättning och i stället framför allt använda de vanliga 

arbetsmarknadspolitiska instrumenten.

På 1981 års partikongress fick partistyrelsen i uppdrag att revidera det handi-

kappolitiska programmet. Det nya programmet kom att heta På lika villkor: handi-

En huvuduppgift i 

handikappolitiken måste 

vara att förebygga 

handikapp. 

Den andra huvuduppgiften 

är att människor med 

olika handikapp ska 

kunna leva så normalt som 

möjligt och i gemenskap 

med andra.
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kapprogram för rättvisa och delaktighet. Programmet antogs av partistyrelsen 1987. 

Programmet byggde på det tidigare antagna principprogrammet men tog ock-

så upp sådant som hade hänt sedan programmet antogs, bland annat utveck-

lingen av ny teknik och en ökad decentralisering. Ett annat var ökade krav på 

brukarinflytande. Bland annat betonades i det nya programmet att:

För att kunna tillgodose den enskildes behov av praktisk hjälp fordras ett flexibelt och 

rikt varierat system av serviceinsatser som ger utrymme för individuella variationer 

och behov. Alla ska – utifrån sina egna önskemål och levnadsförhållanden – få den 

hjälp de behöver och ha inflytande över planeringen av hjälpen.

Partiprogrammet reviderades 1990 och fick bland annat formuleringen ”stödet  

till handikappade i vardagslivet utvecklas genom social service, personlig 

assistans, tekniska hjälpmedel och färdtjänst”. Det var första gången som per-

sonlig assistans togs upp i ett partiprogram.

1988 tillsattes Handikapputredningen av den socialdemokratiska regeringen,  

med uppdrag att se över kommunernas och landstingens insatser för människor 

med omfattande funktionshinder. Av direktivet framgick bland annat att kom-

mittén skulle undersöka hur den enskildes inflytande över utformningen av 

insatserna kunde utvecklas (Dir 1988:53).

Handikapputredningen kom bland annat att föreslå att insatsen personlig  

assistans skulle införas i en ny lagstiftning (SOU 1999:46). Utredningens förslag 

blev sedan verklighet i och med att lagen om stöd och service till vissa funktions- 

hindrade, LSS, infördes 1994, tillsammans med lagen om assistansersättningen 

(LASS), numera en del av socialförsäkringsbalken. 

I slutet av 1990-talet påbörjades ett arbete med att utveckla funktionshinder-

politiken, både i det socialdemokratiska partiet och i Regeringskansliet. På för- 

slag av den socialdemokratiska regeringen beslutade riksdagen år 2000 om en  

nationell handlingsplan för handikappolitiken och mål för politikområdet 

(Prop. 1999/2000:79). Handlingsplanen fick titeln Från patient till medborgare för 

att betona att funktionshinderpolitiken skulle bygga på ett medborgar- och 

demokratiperspektiv. Arbetet skulle koncentreras på att se till att ”handikapper- 

spektivet skulle genomsyra alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligt 

samhälle samt att förbättra bemötandet.” 

Med handlingsplanen blev funktionshinderpolitiken för första gången ett tyd- 

ligt tvärsektoriellt politikområde, där staten och myndigheterna fick ett särskilt  

utpekat ansvar. Krav på tillgänglighet skärptes och mål för tillgängligheten 

infördes. 
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Efter att den socialdemokratiska regeringen förlorade makten 2006 påbörjades 

ett arbete med politikutveckling, vilket år 2009 ledde till handikapprapporten 

Mänskliga rättigheter och generell välfärdspolitik är grunden för en socialdemokratisk  

handikappolitik. Rapporten innehöll en rad olika förslag, som bland annat ledde 

till initiativ inom det rödgröna samarbetet 2010. I nuvarande partiprogram,  

antaget 2013, nämns funktionshinderpolitiken högst allmänt i stycket: 

”Vi socialdemokrater vill att alla ska ha lika förutsättningar och lika möjlighet till del-

aktighet i samhällslivet. Därför vill vi skapa ett samhälle där alla människor, oavsett 

funktionsförmåga, har rätt till arbete, eget boende, full rörelsefrihet 

och ett aktivt liv.”

Efter valsegern 2014 presenterades i regeringsförklaringen flera 

politiska målsättningar: 

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i 

vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet.  

Ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälp-

medel tas fram. Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimine-

ringsgrund ses över och breddas. Hinder för människors delaktighet 

i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa.

Under de gångna regeringsåren har visserligen flera viktiga för- 

slag presenterats och beslutats, som att undantagen från diskrimineringslagens  

skrivningar om tillgänglighet för verksamheter med färre än tio anställda tagits 

bort, höjningen av takbeloppet för lönebidrag och satsningar på universell ut-

formning med mera. Inget av dem har dock fått lika stor uppmärksamhet som 

den intensiva debatten om LSS och personlig assistans. 

Formaliserade och regelbundna kontakter mellan socialdemokratin och funk-

tionshinderrörelsen finns i dag inte på motsvarande sätt som tidigare. Det ser 

vi som ett problem och som vi tror har bidragit till debattklimatet. Det finns 

dock ett informellt nätverk som leds av Kenneth Andersson, regionpolitiker i 

Västerbotten. I Norge har Arbeiderpartiets partistyrelse tillsatt en resursgrupp 

för att ta fram förslag på ny politik och initiativ till kommande stortingsvalet. 

Gruppen ska ta ett helhetsgrepp på situationen för personer med funktions-

nedsättning, bland annat genomförandet av FN-konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning i Norge och arbetsmarknadspolitiken.2 

3 Handikappnytt: https://www.handikapnytt.no/slik-skal-ap-bli-bedre-pa-handikappolitikk/?f-

bclid=IwAR0pHS_fPdH2VfZdL55-oGdFCf_67mTIT9E4IeHyoWsP-wATv4wL1BQi4iw
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Politiker och förtroendevalda med egen erfarenhet av  
funktionsnedsättning
Undersökningar visar att partiengagemanget bland personer med funktions-

nedsättning är högre än i befolkningen i övrigt (SCB 2014). Demokratiutred-

ningen (SOU 2016:59) kom fram till att färre personer med funktionsnedsätt-

ning har politiska uppdrag. Orsakerna är bland annat bristande tillgänglighet 

till lokaler och information, svårigheter att få ihop logistiken med krav på 

samåkning i färdtjänsten samt attityder och inställning. En enkät till lokala 

partiorganisationer visade att personer med funktionsnedsättning, näst efter 

unga, är den grupp som partierna har svårast att rekrytera till olika förtroen-

deuppdrag. Trots detta förekommer sällan riktade insatser som syftar till att 

öka andelen personer med funktionsnedsättning bland förtroendevalda. Vi ser 

att detta även gäller Socialdemokraterna.

Förslag till det socialdemokratiska partiet

 Inrätta en central resursgrupp och ta fram nytt program för funktions- 

hinderpolitiken. Det behövs en nystart för Socialdemokraternas arbete 

med utvecklingen av funktionshinderpolitiken och för partiets relation till  

funktionshinderrörelsen. Vi föreslår en central resursgrupp enligt den 

modell som Arbeiderpartiet numera har. Gruppen bör vara brett samman-

satt och representerad i partistyrelsen. Gruppens uppdrag bör både vara att 

utveckla politiken, ha regelbundna möten med funktionshinderrörelsen  

samt att ta fram ett funktionshinderpolitiskt program för Socialdemo- 

kraterna, baserat på FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.

 Gör verksamheten tillgänglig oavsett funktionsförmåga. Partiets verk-

samhet och information ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktions-

förmåga. I dag är det inte alltid så, vilket blir ett hinder för partiengagemang. 

Partiet bör göra en inventering och ta fram riktlinjer med målet att nå 

universell utformning.

 Prioritera mångfalden. Vi behöver fler förtroendevalda med egen erfaren-

het av funktionsnedsättning. Vi tror inte på kvotering, men väl att det är 

viktigt att en sådan erfarenhet ses som en värdefull erfarenhet i samband 

med nomineringar av kandidater till förtroendeposter. Det behövs också 

riktade åtgärder och vi anser därför att det behövs en ökad kunskap om 

funktionshinderperspektiv och arbete för likabehandling.
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3   

 UTMANINGAR

Vi presenterar nedan ett antal politiska utmaningar som vi anser är viktiga att 

Socialdemokraterna tar sig an framöver i målsättningen att skapa ett jämlikt 

samhälle för alla. I utmaningarna lyfter vi fram forskning och statistik som vi 

ser som viktiga att uppmärksamma och avslutningsvis presenterar vi ett antal 

förslag som inspel i utvecklingen av politiken. 

UTMANING 1: ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA
Universell utformning – grunden för ett samhälle för alla
En grundläggande socialdemokratisk vision är ett samhälle för alla. För att 

åstadkomma det behöver samhället fungera för alla, oavsett funktionsförmåga.  

En del i arbetet för att åstadkomma delaktighet är så kallad universell utform-

ning. Det är en av de viktigaste punkterna i FN-konventionen, och handlar om 

att produkter, miljöer, program och tjänster ska utformas så att de ska kunna 

användas av så många som möjligt utan att anpassas (artikel 2). Universell ut-

formning är också en del av målet för funktionshinderpolitiken. Kortfattat kan 

man beskriva det som två mål: 1) allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för  

alla genom universell utformning och 2) det som redan finns ska göras mer till- 

gängligt i efterhand. Fortfarande är det få aktörer inom offentlig, privat och ideell 

sektor som är medvetna om vad universell utformning är och betyder. Det visar 

bland annat en kartläggning av projektet Rätt från början (Ahlgren, Erdtman & 

Gustafsson 2019). 

Det behövs en tydlig politisk vision om universell utformning
I vårt grannland Norge har universell utformning varit ett politiskt mål länge 

och två handlingsplaner har hittills tagits fram. I handlingsplanen finns en rad  

olika åtgärder och satsningar inom olika områden bland annat för kompetens- 

höjning, kommunnätverk, forskning, kunskapsutveckling och information (Barne-,  

likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2016). Ett motsvarande samlat arbete 

saknas i Sverige. Arbeiderpartiet har även lyft tydliga krav för att planerna ska  

bli verklighet. Några av de förslag som Arbeiderpartiet har lagt fram gäller 
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bland annat en kraftsamling för universell utformning och att staten ska ta 

räntekostnaden när kommunerna satsar på universell utformning i byggnader 

som skolor.3

Byggd miljö
I Sverige finns flera lagar som syftar till att garantera hög tillgänglighet. I plan- 

och bygglagen, PBL, anges exempelvis att ett byggnadsverks utformning ska vara  

tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-

förmåga. Det byggs dock ofta nya byggnader med mer eller mindre uppenbara 

tillgänglighetsproblem, utan att åtgärder vidtas i efterhand. Ett stort ansvar 

ligger på kommunernas byggnadsnämnder som har tillsynsansvaret, men inte  

tar det i tillräcklig utsträckning. Ett exempel är att det sedan 2001  

funnits krav i PBL på att undanröja enkelt avhjälpta hinder i lokaler 

dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Kraven är 

retroaktiva, det vill säga gäller befintliga byggnader och allmänna 

platser, och särskilda föreskrifter finns utfärdade av Boverket 

(BFS 2013:9 – HIN 3). Anmälningar ska tas emot av byggnads-

nämnderna. Independent Living Institute (ILI) redovisade 2018 en 

undersökning där de fått svar från 100 kommuner om hur bygg-

nadsnämnderna arbetar med enkelt avhjälpta hinder (Zotééva 2018).  

Den enda kommun som jobbar systematiskt och aktivt med 

anmälningar är enligt denna undersökning Göteborgs stad, som 

lanserat appen Anmäl hinder. I övrigt fungerade tillsynen bristfälligt. 

ILI hittade flera anmälningar som var tio år gamla utan att åtgärd 

vidtagits och rättspraxis saknas helt. Även Boverket har kommit fram till att 

tillsynen är otillräcklig och osystematisk och att en sanktionsavgift bör över-

vägas (Boverket 2018). Brister finns på motsvarande sätt när det gäller offentlig 

upphandling.

Att kunna resa som andra
För att kunna bo, arbeta och studera behövs en fungerande kollektivtrafik i hela  

landet. Det är också en central del i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning  

har varit ett mål sedan 19794, men en färsk analys från Trafikanalys visar att 

regelverket är mycket begränsat med hänsyn till de hinder resenärer med funk- 

tionsnedsättning möter (Trafikanalys, 2019). Hindren gäller allt från fysisk  

tillgänglighet till information och ljudmiljö. Trafikanalys konstaterar att mål-

styrning och uppföljning av kollektivtrafikens tillgänglighet lämnar mycket 

i övrigt att önska. Tillgänglighetsfrågorna är inte integrerade i verksamhets-

styrningen. De ses som enskilda åtgärder för särskilda behov. De blir på detta 

3 Reportage:  https://www.handikapnytt.no/ap-krafttak-for-universell-utforming/

4 Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. 
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sätt betraktade som en kostnadsfråga och marginaliseras i stället för att ses 

som en kvalitetsfråga, till nytta för hela kollektivtrafiken. Det leder till att sam- 

ordningen brister och att tillgänglighetsfrågorna inte ses i ett helhetsperspektiv. 

Det är inte acceptabelt. Det behövs ett samordnat grepp om kollektivtrafiken. 

Det digitala samhället
Digitalisering är en central del av de flestas liv i dag genom internet, smarta 

telefoner, datorer och surfplattor. Allt fler tjänster förmedlas i dag digitalt, 

vilket har lett till att till exempel tryckta media, personlig service och fysiska 

kontaktpunkter kraftigt minskat. Det finns dock ett stort digitalt utanförskap.  

Internetstiftelsen bedömer att en halv miljon svenskar aldrig använder inter-

net (Internetstiftelsen, 2018). SCB har genom undersökningen Privatpersoners 

användning av datorer och internet (SCB, 2016) kommit fram till att ungefär tjugo 

procent av personer som uppger att de har någon form av funktionsnedsättning 

har svårigheter att använda datorer och internet på grund av 

sin funktionsnedsättning. En annan studie, finansierad av Post-  

och telestyrelsen, visade på ett stort digitalt utanförskap 

(Begripsam, 2018). Det gäller till exempel personer med utveck-

lingsstörning, språkstörning och afasi. Studien visade också att 

ju längre en person står från utbildning eller ordinarie arbets-

marknad, desto sämre tillgång har hen till digitala resurser och  

digital kunskap. Grundläggande är även att webbplatser, intra- 

nät och mjukvara är utformade så att de är tillgängliga för per- 

soner med funktionsnedsättning och där finns fortfarande stora 

brister. På europeisk nivå har skärpt reglering i form av Webbtillgänglighets- 

direktivet (2016) och Tillgänglighetsdirektivet (2019) lett till krav på tillgäng-

lighet för bland annat offentliga webbplatser, mobiltelefoner, mobilappar och 

e-handel. 

Krav i offentlig upphandling
Den offentliga upphandlingen omfattar nästan 700 miljarder kronor, vilket 

motsvarar en sjättedel av BNP. Att staten har ett ansvar för att vara föregångare 

i utvecklingen mot ett tillgängligt samhälle för alla betonades i den nationella 

handlingsplanen för handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79). Offentlig upphand-

ling skulle i högre grad kunna användas som ett instrument för tillgängligt sam-

hälle. I USA har offentlig upphandling länge använts som ett medel för att öka 

tillgängligheten. En statlig myndighet, The Access Board, formulerar kraven.5  

I lagen om offentlig upphandling (2016:1145) anges att när det som ska anskaffas 

ska användas av fysiska personer ”ska de tekniska specifikationerna bestämmas 

med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning” (9 Kap, § 2). Universell utformning finns 

även med i den nationella upphandlingsstrategin. Men tillgänglighet ingår ännu 
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5 https://www.access-board.gov/
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inte i upphandling som det borde. Det är exempelvis enbart en liten andel av 

kommuner och regioner som ställt krav på tillgänglighet vid upphandling av 

sådana digitala ansökningsformulär som används vid rekrytering (MFD 2018). 

Konsekvenserna kan bli betydande när det gäller utestängning av personer med  

funktionsnedsättning. Kriterier och krav behöver utformas och tillämpas i 

offentlig upphandling långt mer än vad som görs i dag.

Staten som föredöme
Statliga myndigheter har ett uttalat ansvar att vara ett föredöme och är en viktig 

del i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79). 

Det konkretiseras i förordning (2001:526), som anger att myndigheterna ska verka  

särskilt för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för per- 

soner med funktionsnedsättning samt utarbeta handlingsplaner. Myndigheterna 

kan samråda med Myndigheten för delaktighet (MFD) om hur insatserna kan 

utformas. 

Tidigare fanns riktlinjer till statliga myndigheter i denna fråga hos Myndig- 

heten för delaktighet, som dock valde att sluta ge ut dem 2019. Detta har bland 

annat Funktionsrätt Sverige ifrågasatt.6 Vi tror att det behövs tydlig vägledning, 

exempelvis riktlinjer, även i fortsättningen. Staten och offentlig sektor ska vara  

ett föredöme i såväl tillgänglighet som i att anställa personer med funktions-

nedsättning. 

Samordning av funktionshinderpolitiken
I dag sker samordningen av regeringens funktionshinderpolitik från Social-

departementet. Detta är en ordning som oss veterligen alltid gällt, oavsett 

regering. Sedan 2009 är funktionshinderpolitik en egen punkt i budgetpropo-

sitionen. Socialdepartementet har även ansvar för de individuella stöd- och 

serviceinsatserna, som LSS och socialtjänstlagen. Denna ordning har återkom-

mande kritiserats av funktionshinderrörelsen, som menat att samordnings-

ansvaret i stället bör ligga på det departement som har ansvar för mänskliga 

rättigheter. Även en aktör som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR 2017) 

har instämt i kritiken, med motiveringen att en flytt av ansvaret skulle ligga i 

linje med perspektivskiftet från att se funktionshinderpolitiken som en social 

fråga till att snarare gälla ett medborgarperspektiv och mänskliga rättigheter. 

Forskning, kunskap och innovation
Forskning spelar en viktig roll för samhällsutvecklingen. Forskning om funk-

tionshinder har haft stor betydelse för att identifiera hinder för full delaktighet 

och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Kartläggningar visar 

dock att huvuddelen av funktionshinderforskningen i dag utgörs av individ- och  

6 https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2019/11/Skrivelse-Riv-hindren-Tillg%C3%A4nglighet-okto-

ber-2019.pdf
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vårdvetenskaplig forskning samt kognition (Lindberg 2016). Den tekniska res-

pektive samhällsvetenskapliga forskningen om funktionshinder har kraftigt 

minskat. Det är områden som tidigare hade hög prioritet som medel för att 

personer med funktionsnedsättning skulle bli delaktiga samhällsmedborgare. 

Det skapar en obalans inom forskningen om funktionshinder, och mer studier 

behövs kring bland annat mänskliga rättigheter, arbetsliv samt konsekvenser 

av och potential hos teknisk och digital utveckling.

UTMANING 2: EKONOMISK JÄMLIKHET
Ekonomisk jämlikhet är en fråga om människors frihet. Alla människor, oav-

sett medfödda förutsättningar, ska ha möjlighet att leva ett gott liv och utveck-

las för att nå sina ambitioner. Föräldrarnas utbildningsbakgrund, hudfärg eller 

andra fysiska förutsättningar ska inte avgöra någons framtid. Ekonomiska 

klyftor skapar just den typ av hinder som samhället behöver kompensera, 

för att ge liknande förutsättningar i livet. För den som inte har möjlighet att 

arbeta, som förlorar sitt arbete eller blir sjuk behöver samhället erbjuda stöd så 

att hen fortfarande kan leva ett fullgott liv. Hela den socialdemokratiska idén 

bygger på synen att var och en ska bidra efter sin förmåga och var och en ska 

ta emot efter behov.

DIAGRAM 1 

INKOMSTSKILLNADERNA HAR ÖKAT I SVERIGE

GINIKOEFFICIENTEN FÖR EKONOMISK STANDARD, 1975–2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB, ”Hushållens ekonomi” och ”Inkomster och skatter”. 

Under de senaste decennierna har klyftorna mellan de som tjänar minst och 

de som tjänar mest ökat i Sverige. Ginikoefficienten är ett verktyg för att mäta 

den ekonomiska jämlikheten i ett samhälle. Desto närmare 0 desto mindre 

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

19
77

19
75

S
tö

rr
e 

in
k

o
m

st
sk

il
ln

ad
er

0,15

0,17

0,19

0,21

0,23

0,25

0,27

0,29

0,31

0,33

0,35   

    

 



| 25
tankesmedjan

rapport nrrapport nr 4 || 2020 en funktionshinderpolitik för 2020-talet 

ekonomiska klyftor är det, och desto närmare 1 desto större är klyftorna. Sedan 

1980-talet har ginikoefficienten stadigt ökat, från runt 0,2 i början av decenniet 

till 0,32 år 2017 (LO 2019). Bara under 2000-talet har en kraftig ökning skett.  

År 2005 var ginikoefficienten 0,271 i Sverige. År 2010 hade den ökat till 0,297, för 

att år 2017 ligga på 0,32 (SCB 2018). Ökningen av inkomstskillnaderna i Sverige 

har varit högre än i något annat jämförbart land och har inneburit att vi gått 

från att vara det mest jämlika landet i OECD till att nu ligga på plats 9 (LO 2019).

Att inkomstskillnaderna ökat syns inte minst bland personer med de lägsta 

inkomsterna. Mellan år 2005 och år 2016 ökade andelen personer med låg eko- 

nomisk standard från 10 procent av befolkningen till 14 procent. Det har skett 

en tydlig förskjutning där personer med de lägsta inkomsterna över tid har fått 

en mindre andel av de totala inkomsterna, medan den rikaste tiondelen har fått  

en allt större andel. De rika har blivit rikare och de fattiga har blivit fattigare 

(SCB 2018). 

Ekonomiska villkor för personer med funktionsnedsättning
Att klyftorna vuxit och att andelen med låg ekonomisk standard ökat märks 

inte minst bland personer med funktionsnedsättning. 

       

DIAGRAM 2 

RISK FÖR FATTIGDOM, BEFOLKNINGEN 30–64 ÅR

Källa SCB Levnadsundersökningar. Genomsnittsvärden för 2015–2016

Som diagrammet visar är risken för fattigdom7 generellt högre bland personer  

med funktionsnedsättning än vad den är i samhället i stort. För personer med  

funktionsnedsättning mellan 30 och 64 år är andelen som lever på en ekonomisk  

Personer utan funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning

9,7

19,2

7 EU:s indikator ”risk för fattigdom” är ett så kallat relativt mått på inkomstfattigdom. Enligt den här defini-

tionen anses en individ vars disponibla inkomst (lön, pension, bidrag etc) understiger 60% av median- 

inkomsten i ett land leva i risk för fattigdom. Den här indikatorn mäter inte låg levnadsstandard eller 

fattigdom i absoluta termer utan låg inkomst i relation till andra i landet.
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standard med risk för fattigdom ungefär 19 procent. För övriga befolkningen är 

andelen närmare 10 procent (SCB ULF/SILC 2018). Personer med funktionsned-

sättning har som grupp lägre utbildningsnivå, svårare att komma ut på arbets-

marknaden och arbetar generellt färre timmar än övriga befolkningen. Det får  

stora konsekvenser för levnadsvillkoren. Samtidigt har skattesystemets utveck- 

ling tillsammans med ett transfereringssystem som inte hängt med i den eko- 

nomiska utvecklingen skapat en särskilt utsatt ekonomisk situation för de per-

soner med funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

I flera stöd- och transfereringssystem har ersättningsnivåerna i stort sett varit 

oförändrade de senaste 20 åren. Samtidigt har de disponibla inkomsterna för 

förvärvsarbetande ökat med omkring 60 procent under samma tidsperiod. Det 

innebär att reallönerna för alla som arbetar, även de sämst betalda, har ökat 

kraftigt under perioden. Det gör att många som på grund av funktionsnedsätt-

ning och så kallad nedsatt arbetsförmåga befinner sig utanför arbetsmarknaden  

har fått betydligt sämre ekonomisk standard jämfört med de som arbetar. 

Klyftorna mellan de som arbetar och de som inte arbetar har ökat (Myndigheten 

för delaktighet 2018). Enligt EU:s mätning av levnadsförhållanden har risken 

för fattigdom eller socialt utanförskap ökat kraftigt i Sverige för personer med 

funktionsnedsättning sedan 2013 och Sverige ligger betydligt sämre till än 

genomsnittet i EU (Gustafsson 2018).

DIAGRAM 3

RISK FÖR FATTIGDOM ELLER SOCIALT UTANFÖRSKAP

60 procent av personer med garantiersättning från aktivitets- eller sjukersätt-

ning lever i hushåll med låg ekonomisk standard (Myndigheten för delaktighet 

2018). Aktivitetsersättning är en ersättning som ges till personer mellan 19 och 
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29 år med en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar arbete under 

minst ett år. Tanken är att individen under tiden ska kunna få stöd och hjälp med 

att kunna börja arbeta. Statistik från Försäkringskassan visar att antalet unga  

med aktivitetsersättning ökar (Försäkringskassan 2017). Det riskerar att skapa 

långsiktiga ekonomiska utmaningar då avsaknad av en upparbetad inkomst ger  

mycket låg ersättning. De dåliga ekonomiska villkoren riskerar alltså att följa 

med genom livet, ända in i ålderspensionen. 

Även jobbskatteavdraget har ökat klyftan mellan dem som arbetar och dem 

som inte gör det. Sedan 2018 har skatten sänkts för personer med aktivitets- 

och sjukersättning. Trots det finns det fortfarande en skatteklyfta mellan 

personer med aktivitets- och sjukersättning och personer med lön. 

Stora skillnader inom gruppen med funktionsnedsättning
När vi granskar de ekonomiska villkoren i samhället är det viktigt att se till 

de olika villkor som råder för olika grupper. Precis som i samhället i stort ser 

vi tydliga skillnader i ekonomin mellan män och kvinnor respektive mellan 

svensk- och utlandsfödda, även när det gäller personer med funktionsned-

sättning. Det finns också ekonomiska skillnader som kan kopplas till form av 

funktionsnedsättning samt om den innebär så kallad nedsatt arbetsförmåga.

Kvinnor med funktionsnedsättning – en särskilt utsatt grupp
Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och 

män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit 

har regeringen formulerat sex delmål. Det andra målet handlar om ekonomisk 

jämlikhet och att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga 

om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Bland personer med 

funktionsnedsättning har kvinnor sämre möjlighet till delaktighet än män. 

På uppdrag av regeringen har Jämställdhetsmyndigheten och 

Myndigheten för delaktighet därför gjort en kartläggning av ut-

maningarna för att nå det andra jämställdhetspolitiska delmålet 

när det gäller situationen för kvinnor med funktionsnedsättning. 

Rapporten pekar på en rad utmaningar när det kommer till såväl 

ekonomi som delaktighet i samhället. I rapporten konstateras att 

funktionsnedsättningar tenderar att förstärka ojämställda struk-

turer på alla nivåer (Jämställdhetsmyndigheten 2019). Kvinnor med  

funktionsnedsättning är exempelvis överrepresenterade i gruppen  

med risk för fattigdom (Jämställdhetsmyndigheten 2019). Bland 

kvinnor över 30 år med en funktionsnedsättning befinner sig när- 

mare 20 procent i den gruppen, jämfört med närmare 16 procent 

av män med funktionsnedsättning (SCB 2018).    
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DIAGRAM 4

RISK FÖR FATTIGDOM BEFOLKNING 30+ ÅR

 

Källa SCB Levnadsundersökningar. Genomsnittsvärden år 2015–2016

Kvinnor uppbär oftare aktivitetsersättning än män. Jämfört med kvinnor går 

män betydligt oftare vidare till sjukersättning eller till en inkomst efter tiden 

med aktivitetsersättning (Försäkringskassan 2018, Inspektionen för socialför-

säkringen 2017).

Särskild utsatthet för personer med utländsk bakgrund och  
funktionsnedsättning
Bland personer med utländsk bakgrund generellt är det en klart högre andel som 

lever med risk för fattigdom än bland personer med svensk bakgrund. Särskilt  

iögonfallande blir skillnaden bland personer med funktionsnedsättning. Risken 

för fattigdom är 11,9 procent i gruppen med svensk bakgrund och 38,7 procent 

bland dem med utländsk bakgrund8 (SCB ULF/SILC 2018).

DIAGRAM 5

RISK FÖR FATTIGDOM BLAND PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

30–64 ÅR, GENOMSNITTSVÄRDEN ÅR 2015–2016

Källa: SCB undersökning av levnadsförhållanden

8 Svensk bakgrund omfattar personer som är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar samt inrikes 

födda med en inrikes och en utrikes född förälder. Utländsk bakgrund omfattar personer som är utrikes 

födda samt personer med två utrikes födda föräldrar. Detta enligt SCB:s definition.

Samtliga Samtliga utländsk bakgrundSamtliga svensk bakgrund

19,2 38,711,9

Personer utan funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning

15,6 19,917,9

Samtliga              Män               Kvinnor

8,910,59,7
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Stora skillnader beroende på form av funktionsnedsättning
Vid granskning av statistiken blir det tydligt att vissa former av funktionsned- 

sättningar på gruppnivå innebär särskilt stor risk för fattigdom. Bland personer  

över 30 år gäller det särskilt de med fler än en funktionsnedsättning (27 procent), 

nedsatt rörelseförmåga (29,7 procent), höggradigt nedsatt rörelseförmåga (31 

procent), psykisk funktionsnedsättning (30,1 procent) samt nedsatt aktivitets-

förmåga (29,8 procent). Av dessa har kvinnor en särskilt utsatt situation (SCB 

ULF/SILC 2018).

Villkoren för personer med funktionsnedsättning måste förbättras
Att personer med funktionsnedsättning i så hög utsträckning, jämfört med 

övriga befolkningen, tenderar att stå utanför arbetsmarknaden, leva med låg 

ekonomisk standard och risk för fattigdom är en stor utmaning för den social-

demokratiska idén om jämlikhet och frihet. Socialdemokratin bygger på idén 

om att människor ska ges förutsättningar för att kunna uppfylla sina drömmar  

och ha makt att kunna forma sina egna liv. Vi vet att ekonomisk ojämlikhet 

skapar klyftor som hindrar människors makt över sina egna liv, och därmed 

begränsar människors frihet.

DIAGRAM 

RISK FÖR FATTIGDOM BEFOLKNING 30+ ÅR, 

GENOMSNITTSVÄRDEN ÅR 2015–2016

Källa: SCB undersökning av levnadsförhållanden

I det socialdemokratiska jämlikhetsarbetet för att minska fattigdomen och 

de ekonomiska klyftorna i Sverige måste situationen för personer med funk-

tionsnedsättning särskilt beaktas. Precis som när vi angriper den ekonomiska 

ojämlikheten generellt måste könsaspekten lyftas fram. Det gäller även vill-
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koren för människor med utländsk bakgrund. Vi kommer senare i rapporten 

att återkomma i frågan om diskriminering kopplat till funktionsnedsättning. 

Det är inte otänkbart att diskriminering förekommer i ännu högre grad när 

personen både har en funktionsnedsättning och utländsk bakgrund. För att 

verkligen komma till bukt med ojämlikheten i Sverige måste särskilda åtgärder 

vidtas för att förbättra villkoren, delaktigheten och makten för personer med 

funktionsnedsättning generellt, men särskilt för kvinnor och personer med 

utländsk bakgrund.

UTMANING 3: UTBILDNING
Utbildningsnivån är en av de främsta nycklarna till delaktighet på arbetsmark-

naden och har därmed också stark påverkan på den ekonomiska standarden. 

Den socialdemokratiska utbildningspolitiken bygger på idén att skolan ska ha  

resurser nog att se till varje barns enskilda behov och att skolan ska kompensera 

för de ojämlika förutsättningar elever har med sig hemifrån. Enligt skollagen 

ska skolan vara likvärdig och kompensera för elevers olika bakgrund och förut- 

sättningar. 

Den grund som läggs under skolåren påverkar elevernas hela framtida yrkesliv. 

För den som inte har en avslutad gymnasieexamen är det i dag oerhört svårt att 

ta sig in på arbetsmarknaden. Att utbildningsnivåerna skiljer sig så mycket ut-

ifrån yttre faktorer såsom funktionsnedsättning eller föräldrars utbildningsnivå 

är därför ett misslyckande för det svenska skolsystemet. 

Förutsättningar för personer med funktionsnedsättning 
i svensk skola

DIAGRAM 7

ANDEL AV BEFOLKNINGEN , 30–64 ÅR, MED GRUNDSKOLA SOM HÖGST 

SKATTADE UTBILDNING 

 

Källa SCB levnadsundersökning. 2016-2017.
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Andelen personer med funktionsnedsättning som har förgymnasial utbildning 

som sin högsta utbildningsnivå är klart större än i den övriga befolkningen, 17 

procent jämfört med 9 procent. När det kommer till eftergymnasial utbildning 

som högsta utbildningsnivå är andelen 33 procent för personer med funktions- 

nedsättning, jämfört med 47 procent för övriga befolkningen. Precis som i  

befolkningen i stort har kvinnor generellt en högre utbildningsnivå än män 

(SCB ULF/SILC 2018).

Utbildningsnivån varierar inom gruppen med funktionsnedsättning kopplat 

till form av funktionsnedsättning. Bland personer med nedsatt rörelseförmåga 

över 30 år har exempelvis ungefär 40 procent förgymnasial utbildning som sin 

högsta utbildning. För samma åldersgrupp i övriga befolkningen är andelen 

närmare 14 procent. Andelen med gymnasial utbildning som sin högsta nivå 

ligger på ungefär samma nivå som i den övriga befolkningen, medan andelen 

med eftergymnasial utbildning är lägre (SCB ULF/SILC 2018).

Samma mönster syns även bland yngre personer. En rapport från Ungdoms- 

styrelsen visar bland annat att andelen unga med funktionsnedsättning som 

har grundskola som högsta avlutade utbildning var 17 procent, jämfört med 7 

procent bland övriga unga (Ungdomsstyrelsen 2012). Siffrorna är ungefär iden-

tiska med gruppen i stort, vilket tyder på att det inte skett några större framsteg 

när det kommer till utbildningen för personer med funktionsnedsättning. 

Vad som är särskilt oroväckande är att det är vanligare att personer med funk-

tionsnedsättning påbörjat men inte avslutat en gymnasieutbildning (Myndigheten  

för delaktighet 2018). Även SCB har visat att funktionsnedsättningar riskerar att  

bli ett hinder för att genomföra ett gymnasieprogram: ungefär en av tio utan 

slutbetyg från gymnasieskolan har uppgett att en funktionsnedsättning hindrat 

dem från att antingen påbörja eller avsluta en gymnasieutbildning. De vanligaste 

funktionsnedsättningarna som hindrat detta var neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar såsom ADHD och inom autismspektrumet, följt av språkstör-

ningar/dyslexi (SCB 2017).

Sammantaget visar detta att det krävs förändring för att fler personer med 

funktionsnedsättning ska genomföra och klara av en gymnasieutbildning.  

Det måste vara skolans uppgift att säkerställa att funktionsnedsättningen  

inte blir ett hinder för att klara av grund- och gymnasieskolan. 

Inkluderande skola
Skolan ska vara en inkluderande plats där elever med olika behov kan mötas. 

Det ställer krav på skolan. Möjligheten för skolor att enligt skollagen neka 

elever med funktionsnedsättning en plats, varierande riktlinjer och skillnader 

när det gäller tilldelning av medel till skolor för elever med behov av särskilt 
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stöd samt bristande anpassning av lärmiljön är några av de utmaningar som 

Funktionsrätt Sverige och dess medlemsorganisationer pekar på i sin rapport 

Respekt för rättigheter? (2019). Även avsaknaden av indikationer för funktions-

hinder i den statliga resursfördelningsprincipen om en långsiktig socioekono- 

misk utjämning är något som betonas i rapporten. För att skolor verkligen ska  

kunna tillgodose elevers olika behov måste de ha såväl rätt resurser som 

kunskap. Inte minst måste samma regler gälla oavsett vilken kommun skolan 

ligger i och oavsett om skolan bedrivs av privat eller offentlig aktör. Att elever 

med funktionsnedsättning, i den mån det är möjligt, går i vanlig undervisnings- 

grupp är i grunden positivt men det kräver att lärmiljön anpassas och att det 

finns tillräckligt med resurser för att garantera de enskilda behoven. Vissa 

elever kan dock behöva egen undervisning, exempelvis teckenspråkiga.

På Nossebro skola i Essunga kommun arbetar man aktivt med en inkluderande  

skola. De har samtidigt lyckats lyfta sig från att vara Sveriges näst sämsta skola  

till att vara en av landets tio bästa. Aktuell forskning har använts för att prio- 

ritera om resurser dit de gör störst nytta. Det förändrade arbetssättet, där inklu- 

dering varit ledande, har gett positiva resultat för elever både med och utan 

funktionsnedsättning (Malmqvist 2019).

Det finns således bra exempel på hur en inkluderande skola kan fungera.  

Viktigast är att såväl undervisningen som skolmiljön är forskningsbaserad  

och att skolpersonalen har rätt kunskaper för att kunna möta elevernas behov. 

Förhoppningsvis kommer den kommande utredningen Elevers möjlighet att nå 

kunskapskraven att ge tydliga förslag på hur den svenska skolan ska förändras 

för att bli mer inkluderande och anpassad efter eleverna. Som ett av uppdragen  

i utredningen ligger även att ta fram förslag på hur grundsärskolan och gym- 

nasiesärskolan kan stärkas, samt att föreslå alternativa benämningar på sär-

skolan, i syfte att bland annat minska känslan av utanförskap och kränkande 

bemötande.

Elevers mående
En oroväckande utveckling i svensk skola handlar om elevers mående. Folk-

hälsomyndighetens granskning av skolbarns hälsovanor visar att stressen 

bland svenska skolelever tydligt ökat. Ökningen syns bland elever både med 

och utan en funktionsnedsättning. Bland elever med funktionsnedsättning är 

dock stressen ännu högre. 48 procent av dem känner sig ganska eller mycket 

stressade över skolarbetet, jämfört med 38 procent av eleverna utan funktions-

nedsättning (Folkhälsomyndigheten 2019). Skolelevers psykiska mående har 

diskuterats mycket under senare år och det har gjorts flera satsningar på ung-

domars psykiska hälsa. Vi kan dock konstatera att det psykiska måendet bland 

elever fortfarande är oroväckande och att det får konsekvenser för svenska 

elever generellt, men särskilt för elever med funktionsnedsättning. Särskilt 

alarmerande är måendet bland flickor. År 2017/2018 upplevde mer än hälften, 
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56 procent, av flickorna med funktionsnedsättning att de är stressade över 

skolarbetet, jämfört med 48 procent av flickorna utan funktionsnedsättning 

(Folkhälsomyndigheten 2019).

Den ökande stressnivån och psykiska ohälsan bland unga blir ett hinder för 

ungas utbildning, vilket i värsta fall kan få stora konsekvenser för resten av livet. 

Därför är en förbättrad arbetsmiljö i skolan viktig för alla elevers möjlighet att 

ta till sig utbildningen och få bästa möjliga förutsättningar in i vuxenlivet.  

Att ges möjligheter att läsa in kompetensen senare i livet är även det viktigt 

för att skapa förutsättningar för ett yrkesliv och en egen försörjning.

Digitalisering ger både möjligheter och utmaningar
Digitaliseringen skapar stora möjligheter för den svenska skolan och kan i bästa  

fall underlätta för både elever och lärare. Med digitalisering kommer tillgång till 

mer material, flexibla lösningar och individualiserad anpassning. Myndigheten 

för delaktighet konstaterar dock i sin uppföljning av funktionshinderpolitiken  

att bristande kunskap och planering i såväl upphandling som utveckling och 

användning av de digitala verktygen kan leda till att elever och studenter med 

funktionsnedsättning utestängs. Ett exempel som myndigheten pekar på är lär- 

plattformar, läromedel och portaler som upphandlas och utformas utan tydliga 

krav på universell utformning och tillgänglighet. Myndigheten ser även en risk 

för att vissa elevgrupper och studenter, såsom de med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, inte kan utnyttja den potential som digitaliseringen 

erbjuder (Myndigheten för delaktighet 2018). Det behöver därför ställas krav på  

universell utformning och tillgänglighet i upphandlingar, samtidigt som de 

digitala instrumentens fördelar och nackdelar i förhållande till funktionsned-

sättningar behöver studeras närmare.

Den grund som elever får med sig från skolåren får konse-

kvenser för resten av livet. Vi vet att en avslutad gymnasieut-

bildning i stort sett är en förutsättning för att kunna etablera 

sig på arbetsmarknaden i dag. Men att få en bra utbildnings-

grund att stå på handlar även om delaktighet i samhället i  

stort. Kunskap är makt. Att alla elever ges bästa möjliga förut- 

sättningar att utifrån sina behov ta till sig kunskap och nå kunskapsmålen är 

nödvändigt för ett fungerande arbetsliv, egen försörjning, delaktighet i sam-

hället och för att få makt över sitt eget liv. Ytterst är frågan om en fungerande, 

inkluderande och tillgänglig skola en fråga om människors frihet.

UTMANING 4: ARBETSMARKNAD
Att ha ett arbete innebär dels att ha en försörjning, dels att vara sysselsatt och 

att vara behövd. En hög arbetslöshet är negativt för samhället i stort då det 

innebär lägre skatteintäkter och högre kostnader. För den enskilde innebär det 

Ytterst är frågan om en 

fungerande, inkluderande och 

tillgänglig skola en fråga om 

människors frihet.
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en låg inkomst och en osäker tillvaro. För socialdemokratin har arbetsmarknads- 

politiken alltid varit central. Det handlar lika mycket om att alla som kan ska 

bidra till samhället och ha en egen försörjning, som det handlar om att villkoren  

på arbetsplatsen ska vara bra. Att ha en bra och trygg arbetsmiljö med en in- 

komst som går att leva på är centrala delar av den socialdemokratiska arbets-

marknadspolitiken. För att värna arbetarnas villkor är arbetsmarknadens parter 

och särskilt fackföreningarna av central betydelse. 

SCB har visat att det är en mindre andel (71 procent) bland personer med 

funktionsnedsättning som tillhör arbetskraften än i befolkningen som helhet 

(85 procent). Bland personer med funktionsnedsättning är sysselsättnings-

graden lägre, arbetslösheten högre, färre arbetar heltid och en lägre andel har 

tillsvidareanställningar (SCB 2019). Sammantaget visar detta 

att personer med funktionsnedsättning i alla delar har sämre 

deltagande och tuffare villkor på arbetsmarknaden än övriga 

befolkningen. 

Ett skäl till detta är att kraven på dagens arbetsmarknad många 

gånger är höga. Personer utan gymnasiekompetens har generellt  

svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att 40 procent av per-

soner över 30 år med funktionsnedsättning endast har förgym-

nasial utbildning skapar därmed stora hinder. Därtill kommer 

sådant som diskriminering, tillgänglighetsbrister och följderna 

av nedsatt arbetsförmåga. Samtidigt konstaterar Arbetsförmedlingen att ut-

bildningsnivån bland personer med funktionsnedsättning generellt är god. Av 

de inskrivna på Arbetsförmedlingen med funktionsnedsättningar har omkring 

två tredjedelar minst gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingen betonar även 

att många har kompetens inom områden där det råder brist på arbetskraft. Det 

är exempelvis många som har utbildning inom hotell och restaurang, barnom-

sorg, bygg och anläggning, hälso- och sjukvård samt läraryrken – områden där 

det är brist på arbetskraft i hela landet (Arbetsförmedlingen 2018). Arbetsför-

medlingens uppgifter visar att utbildningsnivån inte är en tillräcklig förklaring 

till varför sysselsättningen är lägre bland personer med funktionsnedsättning. 

Svårare att etablera sig på arbetsmarknaden för unga med  
funktionsnedsättning
Att unga på arbetsmarknaden blir etablerade på arbetsmarknaden och får lägga  

en bra grund för sitt fortsatta arbetsliv är särskilt viktigt. För unga med funk-

tionsnedsättning är det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än för unga  

generellt. Trots att arbetsmarknadsläget varit bra under en längre tid så har 

antalet unga med funktionsnedsättning som skriver in sig på Arbetsförmed-

lingen mer än fördubblats på tio år (Arbetsförmedlingen 2018). De senaste åren 

har gruppen unga som befinner sig utanför studier, arbete eller annan syssel-

sättning uppmärksammats. Medan gruppen totalt sett har minskat, bland  
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annat tack vare bättre samverkan kring unga, gäller inte samma sak för grup-

pen unga med funktionsnedsättning. De är kraftigt överrepresenterade bland 

unga utan sysselsättning (SOU 2017:19). 

Att unga med funktionsnedsättning har svårare att etablera sig på arbets-

marknaden får konsekvenser för det fortsatta arbetslivet, men även för lev-

nadsstandarden. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

konstaterar att unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än 

andra unga. De har en svagare ställning i arbetslivet, bland annat eftersom del- 

tidsanställningar och visstidsanställningar är vanligare. De har också större 

erfarenhet av arbetslöshet och är arbetslösa längre jämfört med andra unga 

(MUCF 2017). Situationen har förvärrats över tid. Allt fler unga med funktions-

nedsättning lämnar gymnasieskolan utan betyg och anknytningen till arbets-

marknaden har försämrats påtagligt (Engdahl & Forslund 2015).

En viktig faktor för en förbättrad situation är bättre samverkan kring unga 

med funktionsnedsättning. Här spelar samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan samt kommuner och regioner i samordningsförbunden en  

viktig roll och kan bidra till att unga med aktivitetsersättning närmar sig arbets- 

marknaden. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor pekar på att 

glapp mellan olika system och bristande samordning av insatser bidrar till 

senarelagd och svagare etablering på arbetsmarknaden, med risk för upprepade 

och längre arbetslöshetsperioder (MUCF 2017). Arbetsmarknadens parter skulle 

här kunna spela en viktig roll och behöver ta ett större ansvar.

Mående, trivsel och diskriminering – att må bra på sin arbetsplats
Även när det kommer till trivsel och psykiskt mående på arbetsplatsen sticker  

personer med funktionsnedsättning ut. Enligt SCB är det särskilt bland kvinnor,  

men även bland män, en högre andel bland personer med funktionsnedsättning  

som upplever att de är psykiskt utmattade efter sitt arbete varje vecka. Personer  

med funktionsnedsättning är även mindre nöjda med sina jobb än övriga  

befolkningen (SCB 2017).

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning har var fjärde person med funktions-

nedsättning upplevt kränkande särbehandling eller diskriminering under de 

senaste fem åren. Därtill är oron att förlora sitt arbete högre bland personer 

med funktionsnedsättning. Särskilt bland unga med funktionsnedsättning är 

skillnaden mot övriga befolkningen påtaglig (SCB 2019). Diskrimineringsombuds- 

mannen (DO) bedriver tillsyn över diskrimineringslagen. Ungefär 30 procent 

av frågorna respektive anmälningarna till DO rör funktionsnedsättning, vilket 

gör det till den vanligaste anmälningsgrunden. Av alla inkomna anmälningar 

avslutas 97 procent av ärendena (2018) utan utredning eller uppföljning (DO 2018). 

Endast cirka 1 procent drivs till domstol. Diskrimineringsombudsmannen anser 

att endast ärenden som bedöms lämpliga för domstolsprövning och som kan 
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ge störst effekt i praxis ska utredas. Det har dock kritiserats av många inom 

det civila samhället, bland annat för att det inte ger stöd till den enskilde som 

utsatts för diskriminering (Lagen som verktyg 2018).

Hjälpmedel och tolk
En central faktor för att fler med funktionsnedsättning ska få arbete är att arbets- 

livet blir tillgängligt, såväl fysiskt som i den digitala miljön. Därför är arbets-

tekniska hjälpmedel viktiga. Den digitala utvecklingen vad gäller exempelvis 

artificiell intelligens möjliggör nya lösningar som kan skapa ökad delaktighet 

och inflytande. 

En annan viktig insats är tolk i arbetslivet för döva, dövblinda och hörselska-

dade. I dag är det många som har behov av tolk som inte får det. Ansvaret för  

tolkverksamheten är splittrat på flera huvudmän. Kostnadsansvaret för tolkning  

förs ofta över till arbetsgivaren, vilket är svårt för många att klara ekonomiskt. 

Resultatet blir en svårare situation för tolkanvändare på arbetsmarknaden. 

Diskrimineringslagstiftningen är inte ett tillräckligt starkt verktyg för att mot-

verka utsorteringen av arbetstagare med stora behov av tolk. Även inom vissa 

delar av utbildningssektorn såsom exempelvis komvux och för fritidsverksam- 

het som politiska uppdrag och föreningsliv finns det svårigheter i att få tillgång 

till tolk. (SDR 2020). 

Mer flexibilitet, bättre samordning och stöd till arbetsgivare kan ge 
en mer inkluderande arbetsmarknad
Enligt Arbetsförmedlingen är det i dag ungefär 600 000 personer som har en 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. För att verkligen nå 

ambitionen om EU:s lägsta arbetslöshet och att de som kan ska ha ett arbete 

att gå till och en egen försörjning, är det nödvändigt att se till personer med 

funktionsnedsättnings särskilda utsatthet och, på gruppnivå, särskilda svårig-

het att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är viktigt för individens skull och 

för samhällets skull. 

För att en förändring ska komma till stånd krävs det att frågan hamnar högre 

upp på dagordningen. I dag finns det ett flertal riktade stöd som syftar till att 

förenkla för arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning som 

medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag är kanske den främsta och mest 

kända insatsen. Det är dock ett stelbent system. Dels ska det fastställas hur 

mycket arbetsförmågan är nedsatt, dels ska arbetsförmågan prövas mot de  

enskilda arbetena. Då Arbetsförmedlingen har bristande resurser, och i skrivande  

stund är i total förändring, kan den sökande i dag enbart få begränsat stöd i 

att finna en arbetsplats. Det stora ansvaret ligger på den enskilda individen att 

hitta ett arbete där det sedan kan göras en ansökan om lönebidrag.
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Att insatserna bygger på hur arbetsförmågan är nedsatt är starkt ifrågasatt av 

stora delar av funktionshinderrörelsen som vill att begreppet ”nedsatt arbets-

förmåga” ska tas bort helt. Anledningen är att det fokuserar på vad individen 

inte kan i stället för vad den faktiskt kan. Vi behöver hitta en modell som 

fokuserar på vad var och en kan och vad var och en kan tillföra en arbetsplats, 

snarare än vilka förmågor som saknas.

Rent generellt behöver vi se över de system vi har när det kommer till arbets-

marknaden, arbetsförmåga och sjukskrivningar. Många av våra myndigheter 

har i dag ett stelbent system som bygger på att individen ska passa in i fyr-

kantiga mallar. Är du sjukskriven längre än 14 dagar så kan du antingen vara 

sjukskriven på heltid, 75 procent, halvtid eller 25 procent. Det går alltså inte att 

vara sjukskriven på andra nivåer än dessa och det är även svårt att variera till 

vilken grad du är sjukskriven. Det skapar svårigheter för personer vars diagnoser 

exempelvis kommer i skov och där arbetsförmågan varierar kraftigt över tid.  

För att verkligen ge människor möjlighet att arbeta så mycket de kan, men utan 

att behöva slita ut sig när kroppen inte klarar det, krävs det mer flexibla system. 

Att skapa mer flexibla och medvetna arbetsplatser är även det en viktig del i att 

skapa en arbetsmarknad där alla får plats. Där har arbetsmarknadens parter en  

viktig roll. Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att det är parterna, 

arbetsgivarorganisationer och fackföreningar, som har ett stort ansvar för 

arbetsmarknaden. Det är parterna som gemensamt förhandlar fram kollektiv-

avtal och därmed löner och villkor för olika branscher. Politiken kompletterar 

med lagar, regler och i vissa fall särskilda satsningar. För det socialdemokratiska  

partiet, som grundades av fackföreningsrörelsen genom Landsorganisationen 

LO, är den svenska arbetsmarknadsmodellen grundläggande och något som 

ständigt måste värnas. Att säkerställa fackföreningarnas inflytande handlar 

om att säkerställa löntagarnas inflytande. 

Med tanke på parternas viktiga roll på svensk arbetsmarknad har de även  

ett viktigt ansvar för arbetsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.  

I Norge pågår ett arbete där det tagits fram ett trepartsavtal med 

målsättningen att skapa ett mer inkluderande arbetsliv där alla 

får plats. Särskilda målsättningar är att minska sjukfrånvaron 

och antalet som lämnar arbetsmarknaden. Det är myndigheter 

och arbetsmarknadens parter som tillsammans tar fram avtalen 

och arbetet följs upp av ett partssammansatt arbetslivs- och 

pensionärspolitiskt råd som ligger under Arbets- och Social- 

departementet. Avtalen fokuserar på hela arbetslivet, men sär-

skilt på arbetsplatserna. De pekar ut arbetsplatsernas ledning, 

företrädare och skyddsombud som särskilt viktiga aktörer. Avtalen riktar sig 

särskilt till de branscher som har störst potential att minska sjukfrånvaron 

och bortfallet från arbetslivet, och det är parterna som gemensamt tar på sig 
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ansvaret för vilka branscher som ska prioriteras och hur de ska följas upp 

(IA-avtalen 2019–2022). 

Den norska modellen är ett intressant exempel på hur parterna gemensamt 

kan verka för att skapa en inkluderande arbetsmarknad. När det är arbets-

marknadens parter som själva pekar ut vilka branscher som ska prioriteras, 

vilka verktyg som ska användas och hur de ska få in arbetet i sin egen orga-

nisation har det förutsättningar att verkligen få genomslagskraft. Att stötta 

arbetsgivarna i arbetet att skapa en bättre arbetsmiljö och mer inkluderande 

och tillgängliga arbetsplatser är något även vi i Sverige borde titta närmare på.

Mer flexibilitet, en bättre samordning, ett större ansvar från arbetsmarknadens 

parter och ett fokus på individens förmågor menar vi är viktiga delar för att få 

en arbetsmarknad där alla får plats.

UTMANING 5: LSS OCH PERSONLIG ASSISTANS
En av de viktigaste insatserna för personer med omfattande funktionsnedsätt-

ning är lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade (LSS). Lagen infördes  

1994 men har en betydligt längre historia än så, då stora delar bygger på tidigare 

lagstiftning. De senaste åren har framför allt personlig assistans varit föremål 

för omfattande uppmärksamhet och debatt, då många har förlorat den statliga 

assistansersättningen till följd av ändrad rättspraxis. Det har i sin tur lett till 

att kommunerna har fått ta ett ökat ansvar. Det har också funnits en signal-

politik om besparingar inom assistansen. För detta har regeringen fått mycket 

kritik och även inom Socialdemokraterna har debatten varit intensiv. Tidningen 

Fokus angav LSS-frågan som en av de politiska frågor som kom att påverka 

riksdagsvalet 2018. På den socialdemokratiska partikongressen 2017 beslutades 

att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla. 

Vi har tidigare argumenterat för att fokus inom funktionshinderpolitiken be-

höver vidgas till fler frågor än personlig assistans och LSS. Men vi ser också ett 

behov av att sätta LSS i ett sammanhang, inte minst historiskt, och att belysa 

LSS ur ett jämlikhetsperspektiv. 

En kort historik
Dagens lagstiftning som berör personer med funktionsnedsättning har inte 

kommit till av en slump. Framstegen har berott på samhällsförändringar, den 

politiska debatten, att de som berörts börjat ställa krav och att det funnits 

politiker med tydliga visioner om ett samhälle för alla. Historiskt sett har sam-

hällets insatser för personer med funktionsnedsättning präglats av kategorise-

ring, segregering och isolering på anstalter.
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Under 1950-talet bodde 13 000 personer på 200 anstalter runt om i Sverige, i det 

som då benämndes som sinnesslövården. Några anstalter var små, andra hade 

hundratals intagna. Den rådande ideologin sedan 1900-talets början var att 

sinnesslöa skulle segregeras och isoleras från det övriga samhället (Hansson 2008).

Under 1960-talet radikaliserades samhällsklimatet och fokus lades på de brister  

och det utanförskap som många samhällsgrupper fortfarande befann sig i. För 

socialdemokratin var jämlikhet ett politiskt övergripande mål, vilket fick stor 

betydelse. En rad viktiga reformer genomfördes. 1964 infördes vårdbidraget, 

som gjorde det möjligt för föräldrar med barn med funktionsnedsättning att 

låta barnet växa upp hemma i stället för på institution, vilket tidigare varit  

normen. Statsbidrag för hemtjänst infördes. 1967 års omsorgslag innebar fram- 

steg – personer med psykisk utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning 

fick rätt till vård, boende, utbildning, sysselsättning och 

en normal tillvaro, men institutionsvård var fortfarande  

utgångspunkten för lagstiftningen. Tio år senare till-

sattes en särskild utredning, Omsorgskommittén, med 

uppgift att se över lagstiftningen utifrån principerna 

om normalisering och integrering. Det ledde till att om- 

sorgslagen moderniserades 1985. Bland annat togs tvångs- 

regler bort. Insatserna skulle vara frivilliga. Vårdhem och specialsjukhus 

skulle stängas. För den enskilde infördes en rätt till gruppbostad och daglig 

verksamhet. Samtidigt fanns ett tryck på att lagstiftningen skulle omfatta fler 

grupper. Den dåvarande handikapprörelsen uttryckte under denna period ett 

missnöje med hur socialtjänsten och hemtjänsten fungerade. Många fick inte 

det stöd de behövde.

Under 1980-talet växte personlig assistans inom många kommuner fram som 

en insats inom socialtjänsten. Det fanns ett missnöje med att hemtjänsten och  

andra insatser gav ett för litet utrymme för självbestämmande. Denna nya 

form av personligt utformat stöd fanns dock inte i alla kommuner. Personlig  

assistans var en modell hämtad från USA och den amerikanska independent 

living-rörelsen (IL-rörelsen) – en medborgarrättsrörelse för personer med funk- 

tionsnedsättning. Ett starkt fokus för IL-rörelsen var att assistansen skulle ut- 

formas utifrån individens självbestämmande och valfrihet. IL-modellen byggde 

bland annat på kontantstöd, där den enskilde skulle få tillgång till ekonomiska 

medel att själv anställa eller upphandla assistenter eller annat stöd hen behövde.  

Den enskilde skulle själv vara arbetsledare. 

1989 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en handikapputredning.  

I direktiven påpekades att många undersökningar visat på brister i stödet till 

människor med funktionsnedsättning och att inflytande och tillgänglighet 

skulle ställas i centrum för utredningens arbete. För att ge samma möjligheter 

till personlig assistans och för att förbättra självbestämmandet, inflytandet, 
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valfriheten och kontinuiteten i stödet till vissa funktionshindrade, föreslog 

Handikapputredningen en lagfäst rätt i LSS till biträde av personlig assistent 

för personer som till följd av stora funktionshinder har betydande svårigheter 

i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande stödbehov. Den nya lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. Det 

var den borgerliga regeringen som lade fram propositionen, men det fanns 

politisk enighet i riksdagen om den. LSS är i praktiken en sammansmältning 

av stödet för personer med utvecklingsstörning enligt omsorgslagen och det 

nya individuella stödet i form av personlig assistans enligt IL-modellen (Lewin 

1998). LSS skiljer sig från socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) genom att vara en rättighetslag med preciserade insatser, medan SoL och 

HSL i huvudsak är ramlagar som ger ansvariga större möjlighet att utforma in-

satserna. Huvudmannaansvaret fördes över från landstinget till kommunerna 

för omsorgen. Ytterligare en förändring LSS medförde var att personkretsen, 

det vill säga vilken typ av funktionsnedsättning lagen gällde, vidgades.

LSS och personlig assistans – nuläget
Antalet personer med assistansersättning har minskat på senare år
Antalet personer som är berättigade till assistansersättning har ökat från 6 141 

personer 1994 till som mest 16 142 personer år 2015. För att få assistansersättning 

krävs 20 timmars grundläggande behov. Men nålsögat för att nå dit har på senare 

år blivit trängre. I dag blir bara de med mycket grav funktionsnedsättning eller 

de med dubbelassistans (moment där det krävs två assistenter) berättigade. 

Antalet nyansökningar har varit relativt stabilt, medan andelen ärenden som 

avslås har ökat drastiskt. 2012 avslogs 59 procent av alla ansökningar medan 

andelen i dag är över 80 procent. Antalet personer som är berättigade till assi- 

stansersättning har minskat med 1 885 personer sedan juni 2015. Minskningen 

beror framför allt på att allt färre beviljas assistansersättning. 1995 beviljades 

78 procent av alla förstagångsansökningar, 2015 beviljades 32 

procent och i juli 2019 beviljades 17 procent. Assistans beviljad 

av kommunen har ökat kraftigt, från 3 400 personer 2009 till 

5 100 personer 2018. Försäkringskassan betraktar i dag färre 

timmar som grundläggande behov och hänvisar till förändrad 

rättspraxis (Försäkringskassan 2018). Socialstyrelsen har analy-

serat konsekvenserna av att statlig assistansersättning dragits 

in. Den vanligaste orsaken till indragning av assistansersättning  

var att de grundläggande behoven bedömdes till mindre än 20 

timmar per vecka. Av dessa fick 38 procent kommunalt beslutad  

personlig assistans och 6 procent hemtjänst eller boendestöd enligt SoL (Social- 

styrelsen 2019). 

Juridikens roll i utvecklingen
En stor del av de omdiskuterade förändringarna beror på rättsliga avgöranden, 

det vill säga förändrad rättspraxis. Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Rege- 
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ringsrätten) har avgjort flera mål som handlar om personlig assistans. Den 

första kom 2009 (RÅ 2009 ref. 57) och ledde till att endast integritetsnära delar 

av grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning. Rent prak-

tiskt innebär det till exempel att bara den som inte kan föra maten till munnen,  

tugga och svälja har ett grundläggande behov vid måltider. Att behöva hjälp 

med att lägga fram, skära upp eller plocka undan mat räknas inte. Denna dom 

ledde till att många förlorade assistans vid den efterföljande omprövningen 

efter två år. 2012 avgjordes ett mål om huruvida egenvård skulle räknas som 

ett grundläggande behov (HFD 2012 ref, 41). Utslaget innebar att tilldelning av 

medicin inte räknades som grundläggande behov. Denna dom började dock 

inte tillämpas förrän 2016 av Försäkringskassan (Försäkringskassan 2017). 

Ytterligare en uppmärksammad dom kom 2015 (HFD 2015 ref. 46) och ändrade 

praxis för det femte grundläggande behovet. Domen innebar att det grundläg-

gande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funk-

tionshindrade” endast omfattar personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Domen kom bland annat att leda till att sondmatning och andningshjälp inte 

längre räknas som ett grundläggande behov, vilket det hade bedömts göra tidi-

gare av Försäkringskassan. Detta kom framför allt att påverka barn med person-

lig assistans och innebar att sondmatning och andningshjälp skulle anses ingå i 

föräldraansvaret. 2018 kom en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 

682 ref. 17) som innebar att sondmatning ska likställas med måltid.

Det finns åtskilliga andra rättsliga utslag som berör övriga LSS-insatser och 

som fått stor betydelse. Efter en dom 1999 i Regeringsrätten kunde många syn-

skadade i personkrets tre inte längre få stöd enligt LSS för insatsen ledsagning 

(RÅ 1999 ref. 54). Andra domar har lett till högre hyra för boenden i gruppbostad 

då gemensamhetsutrymmen ska ingå (RÅ 2005 ref. 28).

Kommunerna får ta allt större ansvar
Kommunernas kostnader för LSS har ökat de senaste åren, både vad gäller  

särskilt boende och personlig assistans. Enligt Socialstyrelsen beror det på  

att allt färre får assistansersättning. Det finns även ett ökande antal barn som 

beviljats boende och som året innan haft personlig assistans eller assistans- 

ersättning (Socialstyrelsen 2019). 

LSS är en nationell rättighetslagstiftning, men det finns stora skillnader mellan 

kommunerna. Det saknas till exempel särskilt boende i många kommuner. 

Enligt Boverket har 162 av landets kommuner underskott på bostäder med sär-

skild service för personer med funktionsnedsättning. Väntetiderna är i många 

kommuner långa (Boverket 2019). I rapporteringen till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) uppger 186 kommuner att 1 364 personer fått vänta mer än  

tre månader och att hälften hade fått vänta mer än ett år. Efter ett beslut om 

bistånd till enskilda av socialtjänstnämnden ska beslutet verkställas direkt. 
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Om en kommun inte verkställer ett beslutat bistånd inom skälig tid kan en 

förvaltningsdomstol döma ut en sanktionsavgift (särskild avgift). Antalet ej 

verkställda biståndsbeslut har dock fortsatt öka enligt Riksrevisionen. De in-

satser som har flest rapporterade ej verkställda beslut är särskilt boende enligt 

SoL, bostad för vuxna enligt LSS, kontaktperson enligt LSS, kontaktperson 

enligt SoL samt kontaktfamilj enligt SoL. Dessa insatser står för 70 procent av 

rapporterade ej verkställda beslut. Det tar längre tid för kommunerna att verk-

ställa insatser enligt LSS jämfört med SoL. Den insats som har längsta vänte-

tiden är bostad för vuxna enligt LSS, där medianväntetiden är elva månader, 

vilket kan jämföras med fem månader för SoL. Det har även blivit vanligare att 

gruppbostäder byggs ihop eller lokaliseras nära varandra. Denna samlokalise-

ring strider mot tanken att gruppbostäder ska vara så hemlika som möjligt och 

riskerar att gruppbostäderna blir institutioner, vilket skulle vara en tydlig till-

bakagång. Det finns också stora skillnader mellan länen i hur många som får 

en LSS-insats, även då hänsyn tagits till befolkningen. Exempelvis hade 2019 

48 personer per 10 000 invånare insats enligt LSS i Stockholms län, jämfört 

med 90 personer i Örebro län (Socialstyrelsen 2019). 

Inskränkningarna inte förenliga med FN-konventionen om  
rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

finns en rätt till det stöd som behövs för att kunna leva ett självständigt liv i 

samhället (artikel 19). Det är en social och ekonomisk rättighet och ska därför  

genomföras gradvis. I det ligger att redan genomförda rättigheter inte får för-

sämras. En sådan rättighet är rätt till personlig assistans. Undantag från detta 

förbud finns enligt allmänna principer för mänskliga rättigheter om konventions- 

staten befinner sig i finansiell kris, i krig eller annan allvarlig fara. En annan 

möjlighet är om konventionsstaten kan visa att åtgärden är nödvändig för att 

undvika finansiell kris. För att en begränsning ska vara tillåten måste den vara  

nödvändig sett till helheten av mänskliga rättigheter, den ska vidare vara tillfällig 

och får inte slå oproportionerligt hårt mot personer med funktionsnedsättning. 

Debatten om den förda politiken
De senaste åren har debatten om LSS varit intensiv, med hård kritik mot rege- 

ringen för att ha fört en besparingspolitik. Särskilt uppmärksammade blev 

direktiven till den utredning som tillsattes 2016 om en översyn av LSS och som  

var inriktade på besparingar av assistansersättningen. Även Försäkringskassans 

regleringsbrev 2016 har blivit mycket uppmärksammat, eftersom skrivningen  

om att Försäkringskassan ska bidra till att bryta den ökande utvecklingen av  

antalet timmar inom assistansersättningen har tolkats som att Försäkrings-

kassan ska ha en restriktivare handläggning även vid oförändrat behov. 

Finansminister Magdalena Andersson talade i en intervju om att en dämpad 

kostnadsutveckling inom assistansersättningen skulle bidra till att hantera de 

ökade kostnaderna för flyktingmottagandet. Uttalandet bidrog till debatten om 
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åtstramningen. Även frågan om fusk och överutnyttjande har varit omdiskuterad,  

då beräkningarna av utredningen om assistansersättningens kostnader (SOU 

2012:6) om omfattningen av fusk av assistansersättningen har kritiserats av 

bland annat forskaren Niklas Altermark för metodologiska brister (Altermark 

2017). Regeringen har fått backa på flera punkter och bland annat ta tillbaka 

besparingskrav i nya direktiv till Försäkringskassan respektive LSS-utredningen.  

Vidare beslutade Försäkringskassan 2018 att tillfälligt frysa tvåårsompröv-

ningarna. Samtidigt infördes rätt till assistans för väntetid, beredskap och tid  

mellan insatser och därmed återgick man till den ordning som gällde före 

HFD:s dom 2015. 

Från delaktighet i samhället till omsorg och omvårdnad
Den mest uppmärksammade insatsen i LSS är personlig assistans, som har setts  

som en frihetsrevolution. Forskningen bekräftar att många personer upplever 

ökad självständighet med personlig assistans jämfört med andra stödformer. 

Delaktighet i utformningen och kontroll över utförandet av assistansen är cen- 

trala aspekter av kvalitet. Samtidigt finns också utmaningar när det gäller den 

personliga assistansen.9 

Forskarna Granitz och Reiner har gått igenom svar från 10 200 assistans- 

användare. De menar att målet med LSS-reformen om full delaktighet inte 

längre nås genom assistansersättningen. De menar att en medicinsk modell 

har tagit över och att fokus har blivit alltmer av omsorg och vårdande insatser 

som övervakning och tillsyn.10 De som har förlorat är personer i personkrets 

tre, som tappat både timmar och innehåll i assistansen 

exempelvis vad gäller daglig sysselsättning, hemliv, fritid 

och socialt umgänge. I stället har assistans fått alltmer 

av medicinsk prägel. Besparingskraven och utvecklingen 

inom rättspraxis har gjort att fokus hamnat på antal tim-

mar och till vad assistansen ska användas för, snarare än 

om intentionerna i LSS-lagstiftningen uppfylls. Ett annat 

exempel är att en studie visade att 10 procent av under- 

sökta ansökningar för assistansersättning gällde personer i  

livets slutskede. Beror detta på brister i den palliativa vården  

eller på att man inte fått annat stöd? Vidare har bespa-

ringskraven fått allt större genomslag i handläggningen av ärendena och 

besparingskrav har ersatt de socialpolitiska målen i LSS (Berggren, Emilsson & 

Bergman 2019).

9 Upplevd kvalitet av personlig assistans En litteraturöversikt över upplevd kvalitet i personlig assistans  

enligt studier över utfall under LSS-reformens 20 år. Socialförsäkringsrapport 2014:8; Forskning om per- 

sonlig assistans – en antologi (2018).

10 Dagens samhälle, 22 december 2016.
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Ojämlikhet i rätten till insats
En viktig jämlikhetsaspekt är att hushåll med hög inkomst i högre grad beviljas 

assistansersättning vid första ansökan än hushåll med låga inkomster. En för-

klaring kan vara att den komplicerade processen att söka assistansersättning 

i dag förutsätter att man tar hjälp av expertis och att personer med starkare 

socioekonomi i högre grad använder sig av dessa möjligheter (Försäkrings- 

kassan 2018). Däremot söker personer i hushåll med låg inkomst betydligt oftare 

assistansersättning än personer i hushåll med högre inkomster. 

Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap, menar att dagens system  

blivit en förhandlingsvälfärd, där systemen kräver att den enskilde vet sina 

rättigheter och hur hen ska argumentera för sin sak. ”Det finns individer och  

anhöriga som vet exakt hur en slipsten ska dras, de kan förhandla och har 

kunskaper om hur systemet i form av till exempel skola, socialtjänst och för- 

säkringskassa fungerar. Saknar du den kunskapen riskerar du att få sämre stöd 

och hjälp. Därför har tillgången till och kvaliteten på stöd delvis blivit en klass- 

och utbildningsfråga”, har Tideman sagt.11 

 

Avslutande diskussion
LSS är en lagstiftning med höga ambitioner: att den enskilde genom insatserna  

ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och få möjlighet att leva som andra. I dag 

är det tveksamt om man kan säga att lagen lever upp till detta. Det finns flera 

uppenbara problem och utvecklingen har delvis gått i motsatt 

riktning än de ursprungliga intentionerna. I stället för medbor-

gar- och delaktighetsperspektivet har vård och omsorg blivit det  

tongivande. Jämlikheten brister på flera sätt. LSS är också i prak- 

tiken en 35 år gammal lag, eftersom merparten av LSS bygger 

på omsorgslagen, vilket väckt frågan om det finns behov av att se över insatserna 

utifrån hur dagens samhälle fungerar. En annan invändning är att lagstiftningen  

i vissa delar inte är realistisk, då många av de insatser som behövs för att 

målen ska bli verklighet ligger utanför LSS: det handlar om förhållanden på 

arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, inom utbildningsväsendet med mera. 

LSS kan därför inte ses isolerat från övriga politikområden. Det behövs många 

åtgärder för att nå målet om full delaktighet och jämlikhet. 

Det är också uppenbart att LSS i sig har blivit en svår och känslig politisk fråga, 

där tilliten till det politiska systemet är låg från många berörda, i synnerhet 

mot socialdemokratin. Utredningar har avlöst varandra samtidigt som många 

förslag hamnat i byrålådan utan egentligt ställningstagande, exempelvis vad 

gäller hur schablonersättningen ska utformas. Handlingsförlamning har följts 

av snabba beslut om besparingar och förändringar som sedan dragits tillbaka 

igen. Relevanta åtgärder mot bedrägerier och missbruk har blandats med en 

11 http://samspel.hh.se/artiklar/2019-04-30-professorsportratt-att-bidra-till-battre-villkor.html
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diskussion där det verkat som att LSS-lagstiftningen ifrågasatts av helt andra 

skäl. Ovissheten skapar problem för alla parter. Många andra viktiga delar av 

funktionshinderpolitiken, som arbetsmarknad, social trygghet, tillgänglighets-

frågor med mera riskerar att hamna i skymundan då all politisk uppmärksamhet 

riktas mot insatsen personlig assistans, vilket januariavtalet är ett exempel på.  

Resultatet riskerar att bli att fokuset mot full delaktighet och jämlikhet förloras.  

Samtidigt behövs ett skifte i diskussionen om LSS från kostnader till att handla 

om kvalitén i insatserna. 

UTMANING 6: SJUKVÅRD
Svensk sjukvård har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. 

De olika regionerna, tidigare landstingen, har olika utmaningar och i flera fall 

skiljer sig även utformningen åt kraftigt. I de mer glesbefolkade regionerna har 

glesheten skapat utmaningar att tillhandahålla nära vård. Ekonomin räcker 

inte alltid till och patientunderlaget kan vara minskande. Över hela landet har 

medicinska såväl som tekniska framgångar medfört att en del sjukdomar och 

diagnoser som tidigare krävt större mängd vård numera är relativt lättbehand-

lade. I de växande storstadsregionerna är patientunderlaget stort, vilket skapar 

utmaningar för sjukvårdens kapacitet att öka i samma takt. Förlossningsvården  

i Stockholm är ett tydligt exempel där vårdplatserna inte ökat i takt med be-

folkningen.

Primärvården och vårdval
Regionernas självstyre gör att vårdens utformning skiljer sig mycket från 

region till region. År 2010 blev regionerna (då landstingen) skyldiga att införa 

vårdval i primärvården. Redan innan dess hade ett antal landsting såsom 

Stockholm, Halland och Östergötland infört vårdval frivilligt.

Vårdvalen innebär att patienten har möjlighet att välja mellan utförare,  

samtidigt som alla som uppfyller de av regionerna uppställda kraven enligt 

lagen om valfrihet har fri rätt att etablera sig (Stiernstedt 2019). Hur stor del  

av regionernas verksamhet som omfattas av LOV varierar kraftigt. I somliga  

regioner, och då särskilt Stockholm, är en stor del privat och det råder fri 

etableringsrätt för företag att bedriva vård inom ett flertal sektorer. Vårdvalen 

innebär att patienten själv har möjlighet att välja var hen vill få sin vård. Men 

det innebär även att patienten måste göra ett aktivt val och att den första vård- 

kontakten inte får föreslå en specifik vårdgivare. Riksrevisionen konstaterade 

i sin granskning av vårdvalsreformen att det blivit svårare att upprätthålla vår-

dens etiska principer och att vårdkostnaderna ökat, samtidigt som vårdtunga 

patienter missgynnas. Även om vårdcentralerna har blivit fler och närheten 

till dem har förbättrats för många invånare, så har nya vårdcentraler i större 

utsträckning etablerats i befolkningstäta områden samt i områden där vård-

behoven är lägre och invånarna är socioekonomiskt starkare än genomsnittet. 
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Samtidigt har nedläggning av vårdcentraler främst drabbat områden där vård-

behovet är större och där behovet av en vårdcentral i närheten av hemmet kan 

antas vara större (Riksrevisionen 2014:22). 

För en person som ofta är i behov av vård och/eller vård av mer avancerad 

karaktär kan utvecklingen skapa stora utmaningar för att få en sammanhäng-

ande vård. Återkommande nya vårdkontakter ställer högre krav på patienten 

att kunna redogöra för sina behov.

För den som har större behov och behov som varar genom hela livet kan det 

vara svårare att navigera sig genom systemet. Varje patient har rätt att få en 

vårdplan som specificerar patientens behov, vilka insatser som ska göras, vilka 

aktörer som är involverade samt vad målen är. På många håll vittnas dock om 

svårigheten att få en vårdkedja som hänger ihop. Risken är att när ett stort an-

svar hamnar på den enskilde att hålla ihop sina vårdkontakter och tala för sin 

sak så får personer som inte har den förmågan sämre vård. Det skapar ojäm-

likhet och osäkerhet i systemet.

Personer med funktionsnedsättning mår generellt sämre än  
befolkningen i stort
Särskilt utsatta i vårdsystemet blir personer med funktionsnedsättning.  

Exempelvis löper personer med LSS-insatser som insjuknar i cancer nästan 

dubbelt så stor risk att dö jämfört med andra patienter, eftersom de kommer 

in till vården i ett alltför sent skede. Dessutom är stillasittande fritid, fetma, 

daglig rökning och låg konsumtion av frukt och grönt vanligare bland personer 

med funktionsnedsättning (Folkhälsomyndigheten 2016). För att få en jämlik  

vård behöver funktionshinderperspektivet tas med i vårdens utformning. 

Dessutom behöver hälsosatsningar göras för de former av funktionsnedsättningar 

som, på gruppnivå, förknippas med sämre hälsa än hos befolkningen i stort. 

Rehabilitering – olika villkor i olika delar av landet
En fungerande rehabilitering är för många avgörande för att kroppen ska orka 

med vardagen och inte minst att arbeta. Rehabilitering i varmt klimat, så kallad  

klimatvård, är en rehabiliteringsform som många med exempelvis reumatism 

och svår psoriasis upplever får positiv effekt. Trots rehabiliteringens stora be- 

tydelse är det kraftiga skillnader över landet vad gäller vilka former av rehabi- 

literingsinsatser som erbjuds. Inte minst vad gäller klimatvård, som i dag inte 

erbjuds i någon region norr om Dalälven, trots att Socialstyrelsen rekommen-

derat att regionerna ska erbjuda detta. Även tillgången till subventionerad medi- 

cinsk fotvård är något som Socialstyrelsen rekommenderar i behandlingen av 

psoriasis, men som endast erbjuds i hälften av regionerna.
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Övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård
För personer med livslånga vårdbehov kan övergången från barnsjukvård till 

vuxensjukvård vara särskilt tuff. Den kan vara tuff utifrån särskilt tre skäl: 

att övergången innebär minst en helt ny vårdkontakt, att barnsjukvården ofta 

är mer sammanhållen än vuxensjukvården och att ansvaret flyttas över till 

den enskilde från att tidigare ha vilat på föräldrarna. Sammantaget kan denna 

förändring bli en stor omställning för den enskilda patienten och i värsta fall 

innebära en sämre vård.

Vård för den med en ovanlig diagnos
För personer med en sällsynt diagnos kan det vara mycket svårt att först få rätt 

diagnos och att sedan få rätt vård. En sällsynt diagnos innebär att den, enligt den  

nuvarande svenska definitionen, innehas av högst en person per 10 000 in- 

vånare och att den leder till omfattande funktionsnedsättningar. Sällsyntheten 

i sig själv gör att kunskapen inom vården riskerar att vara låg och att ytterst få 

inom vården stött på diagnosen. För personer som lever med en sällsynt diagnos  

kan kampen om att få rätt vård vara en del av livet, först för att få en diagnos 

och sedan för att få rätt behandling. Då det ofta saknas specialistteam för den  

särskilda diagnosen tenderar ett stort ansvar att landa på den enskilde för att 

uppföljningar, kontroller och undersökningar ska genomföras vid rätt tidpunkt.  

För den typen av diagnoser skulle det finnas mycket att vinna på att samla vår-

den för att säkerställa tillgång till rätt specialister. En samlad vård skulle både 

underlätta för patienter i behov av att diagnostiseras och för patienter som fått 

sin diagnos och behöver specialistvård.

Hotet från den privata marknaden
Samtidigt som vårdbehoven är stora har den privata vårdmarknaden ökat. 

På barnsjukhuset Martina i Stockholm får du för en månadskostnad på 1 349 

kronor snabb tillgång till barnakut, barnläkarmottagning samt övriga barn-

specialister utan remiss. Hösten 2019 öppnade Hedda Care portarna på Öster-

malm, ett vårdföretag som speciellt fokuserar på kvinnors hälsa men även har 

barn- och familjeläkare. Vården betalas av patienten själv, om denne inte har 

en sjukvårdsförsäkring som täcker kostnaden. Enligt Svensk Försäkring var det  

vid årsskiftet 2018 658 000 svenskar som hade en sjukvårds-

försäkring, ofta betald av arbetsgivaren. Att allt fler väljer 

privat finansierad vård framför den offentligt finansierade 

riskerar att urholka det offentliga systemet. 

Även om den svenska sjukvården inte är perfekt och har flera 

förbättringsområden har den också ett drag som är viktigare 

än något annat: den utgår från behov. Den som har behov av 

vård ska få det. Oavsett om du är med om en olycka, drabbas 

av en allvarlig sjukdom eller har en tillfällig influensa så ska 

du få tillgång till den sjukvård du behöver. Med privat sjuk-
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vård går betalningsmöjligheten före de faktiska behoven. En utveckling där de 

privata systemen växer, och där privata sjukvårdsförsäkringar gör att de som 

har råd får gå före i kön, kan få förödande konsekvenser för Sverige och den 

jämlika sjukvården. 

Särskilt komplicerat blir det i och med att mycket av den offentligt finansierade  

vården i dag bedrivs av privata aktörer. I december 2019 genomförde Dagens 

Nyheter en granskning av privata vårdgivare som har avtal med både regioner 

och försäkringsbolag. Av de tio tillfrågade vårdgivarna svarade nio att försäk-

ringspatienter får snabbare vård än de som kommer via den offentligt finansie-

rade vården. Samtidigt växer vårdköerna i den offentliga vården där vi i dag är 

beroende av dessa privata aktörer för att uppfylla det offentliga åtagandet. Om 

utvecklingen fortsätter i denna takt riskerar det offentliga vårdsystemet att både 

försvagas och urholkas.

En utveckling där svensk sjukvård blir mer splittrad och än mer formad av 

marknadsstyrda principer snarare än av behov får förödande konsekvenser  

för personer med stora vårdbehov. Personer med stora vårdbehov innebär stora 

kostnader. För att säkerställa att alla får den vård de behöver  

måste alla bidra till systemet via skatten. Hela den social- 

demokratiska välfärdsmodellen bygger på idén om att var 

och en ska bidra efter förmåga och få efter behov. Den prin- 

cipen blir sällan så tydlig som när det kommer till sjukvård. 

För att upprätthålla välfärdssystemet i en demokrati krävs 

att de politiska partierna står upp för systemet och att be- 

folkningen är beredd att fortsätta betala genom skattesys-

temet. Med en mer uppdelad vårdmarknad, privata sjukvårds- 

försäkringar och privata system riskerar betalningsviljan 

att minska och välfärdsmodellen att urholkas. Hårdast drabbade blir de med 

störst behov.

Svensk sjukvård kräver stora förändringar
Svensk sjukvård är av hög klass och de allra flesta patienter får en bra vård. 

Samtidigt måste förbättringar göras. Den som blir sjuk måste kunna känna 

sig trygg med att få rätt vård i rätt tid, att personalen har tid och att det finns 

plats. Hur man bemöts i vården får aldrig påverkas av hur väl man kan tala 

för sig, det måste alltid vara behoven som styr. För mer komplexa sjukdoms-

bilder där kunskapen i vården är lägre behöver specialistvården samlas för att 

säkerställa att patienter såväl undersöks som behandlas av läkare med rätt 

kompetens. Svensk sjukvård är i många delar av oerhört hög klass och de allra 

flesta patienter får en bra vård. För att personalen inom vården ska ha en bra 

arbetsmiljö och att patienterna ska få den vård de behöver krävs mer personal 

och att personalen blir lyssnad på. Personalen är experter på det de gör och 

måste få vara det. Samtidigt måste även patientföreningarna få en stärkt roll. 

För att säkerställa att alla får 

den vård de behöver måste alla 

bidra till systemet via skatten. 

Hela den socialdemokratiska 

välfärdsmodellen bygger på 

idén om att var och en ska 

bidra efter förmåga och få 

efter behov.
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Patientföreningarna är experter på hur det är att leva med en viss diagnos 

och har erfarenheter som är viktiga för vårdens utformning. Det är patientens 

behov som ska styra.   
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4 FÖRSLAG FÖR ETT MER  
 INKLUDERANDE SAMHÄLLE

En nationell genomförandeplan 
Grunden för att skapa ett samhälle för alla är att hinder rivs och att nya hinder 

inte uppstår. Det behövs en tydlig genomförandeplan av FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning och en tydlig strategi för 

universell utformning. För detta behövs tydlig styrning av funktionshinder- 

politiken liksom användning av medel som offentlig upphandling, riktlinjer 

och uppföljning. 

Stärk individen
Utvecklingen som innebär att den enskilde i allt högre utsträckning måste 

driva sina ärenden juridiskt leder till att alla inte har samma möjligheter att 

få sina rättigheter tillgodosedda. Ett sätt att stärka enskilda kan vara att ge 

tillgång till rättshjälp i förvaltningsrättsliga ärenden på motsvarande sätt som 

i tvistemål. Ett annat är att ge stöd till det civila samhället att ge juridisk 

rådgivning om sociala rättigheter till personer med funktionsnedsättning, 

på motsvarande sätt som diskrimineringsbyråerna i dag gör för personer som 

känner sig diskriminerade. 

En jämlikhetsutredning behövs 
Trots målsättningarna om full delaktighet och jämlikhet tyder mycket på att 

det individuella stödet för personer med funktionsnedsättning i dag är mer 

präglat av ett medicinskt perspektiv än av ett rättighetsperspektiv. Det är dags 

för en bred översyn av situationen för personer med funktionsnedsättning.  

De senaste tjugo åren har präglats av många enmansutredningar, inte minst 

om LSS, som sett över enskilda delar men inte helheten för funktionshinder-

politiken och stödet för personer med funktionsnedsättning. Vi tror att det är 

dags för en brett sammansatt parlamentarisk utredning. Utgångspunkten för 

en sådan utredning bör vara ett jämlikhetsperspektiv och de funktionshinder- 

politiska målen, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-
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nedsättning samt, inte minst, hur det individuella stödet ska utformas på 

effektivaste sätt utifrån individens behov. 

Flytta samordningen av funktionshinderpolitiken till 
Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvaret för funktionshinderpolitiken finns hos Socialdepartementet. Vi menar 

att det är dags för en organisatorisk bodelning av funktionshinderpolitiken. 

Skälen är såväl ideologiska som pragmatiska. Det har upprepade gånger beto- 

nats att funktionshinderpolitik inte ska ses som enbart en socialpolitisk fråga. 

Men organisatoriskt har det inte fått genomslag i Regeringskansliet. Det stats-

råd som har samordningsansvaret för funktionshinderpolitiken har också 

ansvar för det största utgiftsområdet inom funktionshinderpolitiken, personlig 

assistans och LSS. Över tid har det blivit alltmer uppenbart att det är orimligt 

att samma statsråd förenar båda dessa roller. Som den enskilt största insatsen  

kommer personlig assistans och LSS att dominera under lång tid framöver. Ett 

alternativ är att flytta ansvaret till samma statsråd som ansvarar för mänskliga 

rättigheter, för närvarande Kulturdepartementet. Vi ser dock att funktions-

hinderpolitiken skiljer sig ifrån övriga MR-områden. Inlemmandet av Handi-

kappombudsmannen i myndigheten Diskrimineringsombudsmannen visar på 

utmaningarna. Vi tror därför att det är en bättre lösning att överföra samord-

ningsansvaret till Arbetsmarknadsdepartementet. Det ligger också i linje med 

de förslag vi lägger om satsningar för ökad inkludering av personer i arbetslivet.

Tillsätt en bred beredningsgrupp för LSS och personlig assistans
Även om vi tror att det på sikt behövs en bred utredning behöver viktiga beslut 

tas inom en snar framtid – inte minst om LSS och personlig assistans. Den 

senaste LSS-utredningen har inte remissbehandlats, bland annat för att flera 

av utredningens förslag har mött omfattande kritik. Även om det finns fog för 

kritiken kan detta också ge problem då regeringen inte kan lämna förslag utan  

de är beredda. Historiskt är dock inte situationen helt unik. Föregångaren till 

LSS utreddes av Omsorgskommittén, som lade fram sina förslag 1981 (SOU 

1981:26). Remissinstansernas åsikter var starkt delade och dåvarande social- 

minister Sten Andersson (S) tillsatte därför en beredningsgrupp med represen- 

tanter från Regeringskansliet, myndigheter, funktionshinderrörelsen samt 

kommun- och landstingsförbunden. De fick under ett år arbeta fram ett kom- 

promissförslag som sedan blev grund för förslag till riksdagen (Prop. 1984/85: 

176). Vi vill därför peka på möjligheten att tillsätta en motsvarande berednings- 

grupp med uppdrag att se över de utredningar och andra underlag som ska 

beredas vidare till förslag och vad som behöver överlåtas till en bredare utred- 

ning. Detta kan också ge förutsättningar för bredare samsyn. Vi ser också att 

det finns många andra frågor som är centrala att lyfta framöver, till exempel 

kompetens-satsning för LSS-personal och inte minst kvalitén på insatserna inom 

LSS. Vidare kan beredningsgruppen lyfta frågeställningar i ljuset av erfaren-

heterna av coronapandemins konsekvenser för LSS och personlig assistans. 
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Funktionshinderpolitiskt råd
Regeringen behöver ständigt ta hänsyn till en mängd olika faktorer som på-

verkar möjligheterna att stärka deltagande och rättigheter för människor med 

funktionsnedsättningar. På samma sätt som regeringen har tillsatt ett finans-

politiskt råd och ett klimatpolitiskt råd bör regeringen tillsätta ett funktions-

hinderpolitiskt råd. Det bör bestå av ett antal personer med hög integritet och 

mycket hög kompetens inom olika relevanta områden: juridik, socialmedicin, 

arbetsmarknad, stadsplanering etc. Uppdraget bör vara att ge regeringen råd 

i hur de kan stärka delaktighet och rättigheter för människor med funktions-

nedsättning. Det ska betonas att rådet utgör ett komplement, och inte ersättning, 

till samrådet med funktionshinderrörelsen och underlag från myndigheter. 

Stärk utbildningen om rättigheter
Kunskapen om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning är fortfarande låg inom många yrkesgrupper, inte minst bland jurister.  

Det behövs en satsning på såväl grundläggande kompetensutveckling och för- 

djupning som forskning med fokus på rättigheter för personer med funktions-

nedsättning och mötesplatser motsvarande Barnrättsdagarna. Det kan ske genom 

särskilda satsningar och överenskommelser mellan regeringen, funktionshinder- 

rörelsen och SKR. 

Satsa på forskningen
Det finns ett stort behov av forskning kring hinder för personer med funktions-

nedsättning och utifrån ett rättighetsperspektiv. Det behövs såväl satsning på 

forskning som ökad kunskapsspridning av forskningsresultaten. Vi föreslår att 

regeringen ger forskningsråden och lärosätena i uppdrag att stödja och sprida 

sådan forskning. Vi föreslår även att Myndigheten för delaktighet och forsk-

ningsrådet Forte får ett gemensamt uppdrag att bygga upp en kunskapsportal 

om funktionshinderforskning utifrån konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. 

Satsning på innovationer och hjälp
Många människor med funktionsnedsättningar kan få betydligt bättre möjlig-

heter att fungera väl i samhället genom olika former av innovationer och hjälp-

medel. Morgondagens innovationer kommer kunna förbättra livskvaliteten för 

miljontals människor med olika former av funktionsnedsättning i vardagen 

och i arbetslivet. Det gäller inte minst framväxande teknologier som artificiell 

intelligens. Vi föreslår därför att regeringen skjuter till särskilda resurser för 

att stimulera utvecklingen av sådana innovationer.

Sänk arbetslösheten och öka sysselsättningen
För att minska ojämlikheten bland personer med funktionsnedsättning måste 

arbetslösheten i gruppen minska. Den höga arbetslösheten medför fattigdom 

och utanförskap. För att sänka arbetslösheten måste särskilda satsningar göras,  
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både från statligt håll och från arbetsmarknadens parter. De nuvarande arbets- 

marknadsåtgärderna bör göras om i grunden och nya behöver införas. Insatserna  

behöver utgå från den enskildes behov och resultatet av insatserna måste kunna 

följas upp på individnivå. Dessutom behöver outnyttjade resurser tas till vara 

bättre. Högutbildade, som på grund av en funktionsnedsättning inte kan arbeta 

heltid, kan exempelvis vara rätt person för ett företag som bara har möjlighet 

att erbjuda deltid. 

Avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”
I enlighet med vad som förts fram av bland annat Funktionsrätt Sverige och 

Arbetsförmedlingen bör arbetsmarknadspolitiken och arbetsmarknadsåt-

gärderna utgå ifrån vad människor kan i stället för vad människor inte kan. 

Därför behöver begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” avskaffas. I stället för att 

ersätta begreppet med ett nytt bör, i enlighet med Arbetsförmedlingens eget 

förslag, språkbruket variera utifrån de individuella förutsättningarna.

Bättre samordning
Det krävs bättre samordning mellan samhälleliga aktörer för att undvika krånglig  

byråkrati som försvårar för människor. För att få tillgång till arbetsmarknads-

stöd för funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga krävs samordning 

mellan arbetsgivaren och ett antal myndigheter som Arbetsförmedlingen,  

Försäkringskassan och sjukvården. När denna samordning inte fungerar effek-

tivt skapas hinder för individens möjlighet till jobb. För att få rätt insatser och 

i rätt tid är det därför viktigt att samordningen fungerar bättre och blir mer 

effektiv. Vi föreslår att regeringen ger Myndigheten för delaktighet ett utökat 

uppdrag att stärka en sådan samordning.

Inför trepartsavtal för att stärka arbetet för en inkluderande 
arbetsmarknad
Arbetsmarknadens parter måste ta ett större ansvar för att alla ska få plats 

på svensk arbetsmarknad och att allas förmågor tas till vara. I likhet med den 

norska modellen bör därför arbetsmarknadens parter, eventuellt tillsammans 

med Arbetsmarknadsdepartementet, utforma avtal för att ge företagen stöd att 

skapa mer inkluderande arbetsplatser. Vi anser att funktionshinderrörelsen bör 

vara delaktig i behovsanalysen samt formulerandet av avtal för att få absolut 

bästa resultat.

Utjämna skatteklyftan
Den som har sjuk- eller aktivitetsersättning betalar trots låga inkomster en  

högre skatt än den som arbetar. Det beror på de jobbskatteavdrag som den förra 

borgerliga regeringen införde. För att sluta denna klyfta måste sjuk- och akti-

vitetsersättningen beskattas på samma nivå som lön. Den socialdemokratiskt 

ledda regeringen har steg för steg vidtagit åtgärder för att ta bort skillnaden i  

beskattningen mellan förvärvsarbetande och ålderspensionärer. Det är hög tid  



tankesmedjan

54 |

rapport nr 4 | 2020 en funktionshinderpolitik för 2020-talet 

att sluta även klyftan mellan människor med funktionsnedsättning som behöver 

sjuk- eller aktivitetsersättning – och andra i samhället (löntagare och pensionärer).  

Det räcker inte att ta bort ”pensionärsskatten”. Vi måste även ta bort ”funktions- 

hinderskatten”. Det är helt orimligt att människor med funktionsnedsättning 

ska betala mer i skatt för att Moderaterna har drivit att ”det ska löna sig att  

arbeta”. Det är inte rättfärdigt att människor som vill arbeta, men som på grund 

av sin funktionsnedsättning och bristande anpassning från övriga samhället 

inte kan eller får göra det.

Riktade insatser mot kvinnor med funktionsnedsättning
Kvinnor är överrepresenterade i gruppen med låg ekonomisk standard och risk 

för fattigdom. Det gäller även bland personer med funktionsnedsättning. För att  

verkligen öka jämlikheten i stort och för personer med funktionsnedsättning 

i synnerhet är det viktigt att genomföra satsningar som kommer kvinnor till 

del. Då kvinnor generellt utgör en stor del av gruppen med lägst inkomster och 

särskilt utsatt ekonomisk situation är det särskilt viktigt att göra satsningar 

riktade till dessa grupper. Utöver insatser riktade mot arbetsmarknaden bör 

insatser som höjt bostadstillägg och höjd sjuk- och aktivitetsersättning särskilt 

gynna kvinnor.

Höj ersättningsnivåerna i transfereringssystemen
Att ersättningsnivåerna i transfereringssystemen inte ökat i takt med lönerna 

medför att klyftan mellan de som arbetar och de som inte gör det har ökat. 

För att öka jämlikheten måste ersättningsnivåerna i transfereringssystemen 

öka för att nå 80 procent av inkomsten för 80 procent av befolkningen. Särskilt 

behöver garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen höjas för att förbättra 

levnadsstandarden för dem med lägst inkomster. Därtill måste samma regler 

gälla för personer med funktionsnedsättning som för andra grupper. Personer 

med sjuk- eller aktivitetsersättning som är berättigade till bostadstillägg måste 

få det på samma nivå som pensionärer.

Större flexibilitet i trygghetssystemen
Utgångspunkten för trygghetssystemen måste vara att alla ska kunna jobba så 

mycket som de orkar. För den som behöver vara sjukskriven på deltid behöver 

systemen vara flexibla för att möta de verkliga behoven. Har en person möjlig-

het att arbeta 60 procent bör den inte låsas till 50 procent, på grund av sjukför- 

säkringens utformning. På samma sätt behöver sjukförsäkringssystemet bli mer 

flexibelt för den vars arbetskapacitet varierar, exempelvis på grund av skov. 

Med mer flexibla system möjliggör vi för människor att arbeta samtidigt som 

vi minskar risken att människor arbetar över sin kapacitet och således kör slut 

på sig själva. Större flexibilitet kan få färre att lämna arbetsmarknaden i förtid. 

Vi vill därför att det införs steglösa regler för ersättningsnivåer i socialförsäk-

ringarna: så att de inte är begränsade till just 25, 50, 75 eller 100 procent.
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Alla elever ska klara skolan
Skolan lägger grunden för det framtida arbetslivet. Det krävs särskilda sats-

ningar för att alla elever ska få det stöd de behöver. Fler lärarassistenter och 

specialpedagoger, universellt utformat skolmaterial samt medveten planering 

av såväl verksamheten som miljön är viktiga satsningar för att alla elever ska 

få de bästa förutsättningarna att klara skolan med godkända betyg. Skolver-

ket, SKR och funktionshinderrörelsen bör ta fram en offentlig jämförelse av 

hur olika skolor arbetar med och når resultat i att skapa en skola för alla, oav-

sett funktionsnedsättning.

Det fria skolvalet ska gälla för alla elever
Så länge vi har det fria skolvalet måste alla elever ha tillgång till det. Ta bort 

möjligheten för skolor att neka elever med funktionsnedsättning plats på grund 

av begränsad kompetens hos personalen eller förmåga att anpassa lokaler. 

Förbjud skolor att endast erbjuda begränsat stöd till elever med funktionsned-

sättning.

Riktade insatser till unga med funktionsnedsättning som inte har 
en gymnasieexamen
Vi vet att en gymnasieexamen är nästintill nödvändig för att ta sig in på svensk 

arbetsmarknad. Samtidigt finns det ett stort antal personer med funktions-

nedsättning/ar som inte har en gymnasieexamen. Det behövs riktade sats-

ningar för att vuxna med funktionsnedsättning och som inte har en gymna-

sieexamen ska få rätt stöd för att kunna läsa in gymnasiekompetens. Vi vill se 

ett riktat kunskapslyft, där målet är att alla – vuxna såväl som ungdomar i dag 

– ska ta en gymnasieexamen innan 2026.

Minska den psykiska ohälsan bland elever
Den ökade psykiska ohälsan bland elever är ett stort problem som påverkar 

ungdomars skolgång och som riskerar att få konsekvenser för deras framtida 

arbetsliv. Att den upplevda stressen i skolan har ökat med över tio procenten-

heter på bara några år är en helt oacceptabel utveckling. Utöver ett stort behov 

av ökade satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin måste skolmiljön och 

verksamheten ses över i syfte att minska den psykiska ohälsan och förbättra 

elevers generella mående.

Gör skolan mer flexibel och inkluderande
Olika elever har olika behov. Medan vissa fungerar bra i stora klassrum behöver 

andra sitta enskilt för att kunna arbeta fokuserat. En del arbetar bättre till ljud 

medan andra behöver ha helt tyst. Då vi alla har olika behov är det viktigt att 

undervisningen kan anpassas efter eleven. 
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Kunskapssatsning för att öka rektorers förståelse för och kompe-
tens om funktionsnedsättningar
Då rektorerna har det övergripande ansvaret för att rätt stödåtgärder sätts in  

för enskilda elever är det viktigt att de har förståelse för olika behov. Det behövs 

därför en satsning för att öka såväl rektorer som lärares kompetens om funk-

tionsnedsättningar och vilka behov de kan medföra och vikten av att anpassa 

skolorna efter olika elevers olika förutsättningar och behov. En central del i en  

sådan kompetensutvecklingssatsning är en obligatorisk utbildning om hur man 

gör behovsanalyser och vilka anpassningar som kan göras för olika elever.

Krav på universell utformning i upphandling av digitala verktyg
För att alla elever ska kunna ta del av och kunna använda skolans resurser är  

det viktigt att de redan från början tas fram med medvetenhet om elevers olika 

behov. Universell utformning innebär att resurser ska kunna användas av alla 

i största möjliga utsträckning utan behov av särskild anpassning. Att ställa krav 

på universell utformning i exempelvis upphandling av digitala verktyg i skolan  

innebär att göra rätt från början och på så sätt underlätta för såväl eleven som 

för läraren.

Tolk för döva, dövblinda och hörselskadade
Tolktjänsten har en avgörande betydelse för döva, dövblinda och hörselskadade, 

inte minst inom utbildning och i arbetslivet. Ansvaret är i dag fragmentiserat 

för verksamheten och vi anser därför att staten behöver ta ett samlat grepp och 

ansvar för tolkverksamheten, inklusive kostnadsansvaret. Individens rättig-

heter behöver stärkas i synnerhet för tolkning i arbetslivet, utbildning och 

föreningslivet. 

Rätt till en husläkare och en vårdplan
För att få en sammanhållen vård med kontinuitet är det viktigt att få möjlighet 

till en fast läkare som sin husläkare. En fast läkare gör att patienten kan bygga 

upp en relation och ett förtroende för sin allmänläkare samtidigt som läkaren 

får en större förståelse för patienten och dennes behov. En fast läkarkontakt är 

särskilt viktig för patienter med kroniska behov. Utan en fast husläkare riskerar 

patienten att behöva börja om vid varje läkarkontakt. 

Samlad vård för komplexa vårdbehov
För personer med stora och komplexa och inte minst sällsynta vårdbehov är 

det viktigt att vården samlas där rätt kompetens finns. Ingen läkare kan vara 

expert på allt och för de mer sällsynta och komplexa diagnoserna blir bristen 

på rätt kompetens särskilt tydlig. När vården samlas där kompetensen finns får 

patienten störst möjlighet till korrekt vård. Det krävs därför särskilda center med 

nationell styrning dit patienter med sällsynta diagnoser kan få vård, oavsett 

vart i landet de bor. Det säkerställer att även när diagnosen endast has av ett 

par enstaka i hela landet så får de ändå vård av personer med rätt kompetens.  
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Folkhälsosatsning riktad till personer med funktionsnedsättning
Folkhälsan bland personer med funktionsnedsättning är låg i jämförelse med 

befolkningen i allmänhet. För att förbättra hälsan bland personer med funk-

tionsnedsättning krävs en särskild satsning med såväl information som sär-

skilda insatser. Exempelvis kan det finnas behov av att erbjuda personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar årliga hälsokontroller för att undvika 

underdiagnostisering. Då många med funktionsnedsättningar har en stram 

ekonomi skulle ett särskilt friksvårdsbidrag riktat till personer med funktions-

nedsättning kunna vara intressant. 

Stärkt inflytande för patientföreningar
Patientföreningar är experter på sina diagnoser. När beslut ska tas om vårdens 

organisering är det viktigt att föreningarna får inflytande över processen för att  

säkerställa att patientperspektivet tas med. Det är viktigt att patientföreningarna 

själva får utse sina företrädare snarare än att sjukhuset, myndigheten eller 

någon annan aktör väljer vilka som ska företräda föreningen. Annars urholkas 

patientföreningarnas inflytande. Samtidigt måste patientföreningarnas ersätt-

ning säkras så att de har möjlighet att upprätthålla sin verksamhet såväl som 

att utbilda sina representanter.

Ökad kunskap om funktionshinderfrågor hos folkvalda
Politiker i kommuner, regioner och riksdagen har ett avgörande ansvar för att 

anpassa samhället så att alla människor kan bli fullt ut delaktiga i arbetsliv, 

demokrati och andra delar av ett socialt liv. Ändå saknar många politiker erfa-

renhet och kunskaper för vad som krävs för att alla människor ska få samma 

möjligheter till delaktighet. Vi vill därför att SKR och riksdagens talmän tar 

initiativ till att rekommendera samtliga kommuner och regioner samt riksdagen 

att ha med ett ordentligt inslag om funktionshinderperspektivet, inklusive 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning, på de ofta obligatoriska 

utbildningar som folk- och förtroendevalda får gå efter varje val.
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