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INFORMATIONSBLAD – juni 2008 
 
Varsågod! Här kommer lite sommarläsning. 
 
Hemsidan 
Vår hemsida är uppdaterad och har fått en ny layout. Vi har tidigare inte haft resurser att hålla den så 
aktuell som vi önskat. Det ska det nu bli ändring på. Vi vill gärna få synpunkter om hemsidan och 
gärna också förslag på förbättringar både vad gäller utformning och innehåll. Adressen är: 
www.forbundetrorelsehindrade.se.  
 
Seminarium om regeringens och Sveriges handikappolitik 
Statsminister Fredrik Reinfeldt har inbjudits till ett seminarium i höst. Vi har överlåtit till honom att 
fastställa datum. Vi vet i skrivande stund inte om han accepterar inbjudan. Temat för seminariet är 
regeringens och Sveriges handikappolitik. Vår avsikt med seminariet är att i första hand ta upp det 
som vi ser som positivt och utvecklande med den handikappolitik som alliansregeringen för.  Inte 
minst gäller det regeringens arbete med valfrihetsfrågorna, som  
t ex valfrihetsreformen inom äldre- och handikappomsorgen och det försöksprojekt som syftar till att 
hitta former för att öka valfriheten av hjälpmedel.  
 
Vikten att värna rätten till personlig assistans nämns i inbjudan. Den har inneburit ett verkligt 
självbestämmande och är som valfrihetsreform unik i sitt slag. När det gäller personlig assistans som 
enskild fråga finns det också ett särskilt intresse att ta upp den på seminariet eftersom LSS kommittén 
den 29 augusti ska lämna sitt slutbetänkande. Bland annat kommer man att lämna förslag som syftar 
till att minska samhällets kostnader för personlig assistans. Detta och säkert även andra förslag från 
LSS kommittén kommer att ställa krav på vår uppmärksamhet och handlingsberedskap i höst.  En 
annan viktig händelse är Sveriges ratificering av FN konventionen om rättigheter för människor med 
funktionsnedsättning. Konventionen har mottagits positivt av regeringen. Vi skriver i inbjudan att vi 
skulle tycka att det vore värdefullt att diskutera vad den kan komma att innebära för oss i förhållande 
till den lagstiftning som redan finns och till det förändringsarbete som pågår på initiativ av regeringen.  
 
LSS kommittén slutbetänkande – förväntas komma den 29 augusti 
De Handikappades Riksförbund har med anledning av LSS kommitténs slutbetänkande sänt ut ett 
upprop/inbjudan till FöR och andra berörda förbund och intressenter. Det är ett upprop till samling den 
5 september för att diskutera kommitténs förslag kring insatsen Personlig assistans. Initiativet har 
gjorts med vetskap om behovet att vi kommer att behöva mobilisera alla våra gemensamma krafter för 
att försöka påverka de slutgiltiga effekterna av utredningens förslag. Syftet med mötet är att dra upp 
riktlinjer för ett eventuellt gemensamt och kraftfullt agerande utifrån de befarade förslag till 
inskränkningar i lagstiftningen som kommittén förväntas presentera.FöR kommer naturligtvis att vara 
representerad vi denna sammankomst. 
  
Sammanfattning av Riksdagsdebatten om regeringens förslag till “En förstärkt 
diskrimineringslag” i de delar där frågan om bristande tillgänglighet som grund för 
diskriminering tas upp. 
Riksdagsprotokollet från debatten är en intressant läsning, men kanske inte så uppmuntrande. 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet är tydligt kritiska mot att bristande tillgänglighet som grund för 



 

 

diskriminering inte finns med. Socialdemokraterna genom Luciano Astudillo och Lars U Granberg är 
visserligen också kritiska till detta, men lyckas ändå i sina inlägg undvika att nämna 
lagstiftningsfrågan.  
 
Så har vi folkpartiet. Eva Flyberg finner frågan angelägen, men ytterst komplicerad. Hon delar 
regeringens uppfattning – föga överraskande – att saken behöver utredas vidare och värdesätter att 
detta ska ske skyndsamt. Samtidigt avslöjar hon sin okunnighet genom att uttala att det innan 2010 
inte är möjligt att belägga någon med vite eftersom tidsfristen ännu inte har löpt ut.   
 
Nyamko Sabuni, ansvarig minister, framhåller i sitt inlägg att Diskrimineringskommitténs förslag var 
bristfälliga och att konsekvens- och kostnadsanalysen var ytterst knapphändig. Det besked hon lämnar 
är att denna fråga har regeringen valt att ta itu med skyndsamt för att kunna återkomma till riksdagen 
under denna mandatperiod. Men som sagt, 4 månader har nu gått och ännu har vi inte sett något 
direktiv till en kommande utredning.  Hon avslutar sitt inlägg med att konstatera att Marschen för 
tillgänglighet och den namninsamling som kommer att överlämnas till regeringen visar på trycket från 
handikapprörelsen.  
 
Barbro Westerholm (fp) har gjort en ”semantisk” analys av de 83 sidor som 
Diskrimineringskommittén har författat när det gäller tillgängligheten och finner att det är en enda röra 
och att det är svårt att ta ut satsdelarna. Förhoppningsfullt dock så avslutar hon denna del av sitt inlägg 
med att vi behöver en lag som gäller tillgänglighet. 
 
Désirée Pethrus Engström från Kristdemokraterna framställer frågan som omdiskuterad och att 
utredningsmaterialet än så länge är bristfälligt. Hon betonar att Kristdemokraterna gärna ser att lagen 
utökas så att bristande tillgänglighet betraktas som diskriminering. Maria Larsson (kd) undviker frågan 
i sitt anförande. 
 
Elina Linna (v) ägnar hela sitt anförande åt tillgänglighetsfrågan. Hon avslutar med att citera ett 
uttalande från HSO: ”Vi accepterar inte längre att inte få delta aktivt på lika villkor i det politiska, 
ekonomiska, sociala och kulturella livet. Vi accepterar inte längre att vara ett slags andra klassens 
medborgare. Tillsammans är vi ungefär en halv miljon medlemmar i den svenska handikapprörelsen. 
Var femte person i Sverige beräknas ha en funktionsnedsättning. Vi accepterar inte längre att 
diskrimineras på grund av bristande tillgänglighet. Vi har fått nog.” 
 
En sammanfattande slutsats är att frågan om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund hänger 
på en skör tråd. Regeringens ansvarige minister Nyamko Sabuni talar i Riksdagen om att man 
skyndsamt ska ta sig an frågan, men skapar tvivel om detta är allvarligt menat, när hon samtidigt i 
andra sammanhang uttalat en motsatt uppfattning.  
Ett tydligt uttalat stöd för en lagstiftning ges av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Moderaterna och 
Centerpartiet tiger. Folkpartiet och Kristdemokraterna vacklar. Socialdemokraterna lyckas gå runt 
frågan och tar, vad som kan utläsas av Riksdagsdebatten, inte direktställning i lagstiftningsfrågan. 
 
Så utan ett fortsatt tryck från handikapprörelsen är risken stor att frågan politiskt kommer att självdö. 
 
Du kan i bilaga läsa utdrag från riksdagsprotokollet där samtliga anföranden och replikväxlingar finns 
återgivna. 
 
Vad finns i övrigt på den politiska agendan i höst – Frågor att hålla ögonen på! 
- En proposition kan förväntas föreläggas Riksdagen med anledning av betänkandet  

”LOV att välja – Lag om valfrihetssystem SOU 2008:15”. I utredningen föreslås utökade 
möjligheter att välja utförare av socialtjänstinsatser. Främst hemtjänst samt särskilt boende. 

- Översyn av aktivitetsersättningen dir 2007: 183. Utredningen kan ha relevans när det gäller de 
ekonomiska villkoren för de av oss som blir hänvisade till livslång ”förtidspensionering” 
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 november 2008. 

- Ratificeringen av FN konventionen. Lars Grönvall, regeringens utredare har här lagt fram sitt 



 

 

förslag. Se: www.regeringen.se/content/1/c6/10/19/18/516a2b36.pdf. Från FöR har vi skrivit ett 
remissvar. Vi framhåller i detta att att Sverige skyndsamt ratificerar konventionen. Biläggs FöR:s 
remissvar. 

- Regeringens speciella statssekreterargrupp har uppdraget att påskynda arbetet med Nationella 
handlingsplanen. Den ska arbeta fram en strategi för hur målen för nationella handlingsplanen ska 
nå sina mål. Det gäller enkelt avhjälpta hinder, tillgänglig kollektivtrafik och tillgänglig 
statsförvaltning. Ragnwi Marcelind, statssekreterare på socialdepartementet, leder arbetet. 
Gruppen konstaterar att det är viktigt att involvera landets kommuner. Det ska ske via politiska 
ledningen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

- Sverige ska tillsammans med de nordiska länderna hålla en konferens i Strasbourg den 29 – 30 
oktober om FN konventionen om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.  

 
Assistans på flygplatser  
Enligt en ny EG-förordning ”om rättigheter för personer med funktionshinder och med nedsatt 
rörlighet”, som trädde i kraft den 26 juli 2007 ska flygpassagerare med funktionsnedsättningar så långt 
som möjligt, ha samma möjligheter att använda flyget som andra passagerare. Förordningen innebär 
att flygplatsen är skyldig att tillhandahålla assistans och ge personer med funktionsnedsättning ett 
skydd mot diskriminering.  
Läs med på Luftfartstyrelsens webbplats www.luftfartsstyrelsen.se 
 
Försök med Fritt val av hjälpmedel 
Syftet med försöket är att pröva hur enskilda kan få ökad möjlighet att själva välja hjälpmedel och 
vem som ska utföra utprovning och anpassning. I uppgiften ingår också att uppmärksamma behov av 
regelförändringar för att fullt ut kunna genomföra ett system för Fritt Val. Försökslandsting är 
Kronoberg, Sörmland och Stockholms län. Ansvarig för genomförande av projektet är 
Hjälpmedelsinstitutet. Försöket pågår från hösten 2007 till och med december 2009. Slutrapport 
lämnas till regeringen den 1 mars 2010. www.hi.se/templates/news____6282.aspx  
 
Medlemsavgiften 
En påminnelse till dig som inte hunnit betala medlemsavgiften för 2008. Medlem blir du genom att 
sätta in minst 200 kr på vårt postgironummer: 17 90 25 – 2. (Ange om du är medlem med rösträtt eller 
solidaritetsmedlem) 
 
 

Förbundet Rörelsehindrade  
önskar  

Er alla en GLAD MIDSOMMAR 


