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Länsstyrelsens regleringsbrev 2018

• Länsstyrelserna ges i uppdrag att i samarbete med 

Myndigheten fördelaktighet och i samråd med 

Sveriges Kommuner och Landsting under 2018-2020 

stödja landsting och kommuner att genomföra 

sina funktionshinderspolitiska strategier och 

planer i enlighet med vad som framgår av proposition 

Nationellt mål och inriktning för 

funktionshinderspolitiken (2016/17:188).



MFD:s regleringsbrev 2018

• Myndigheten för delaktighet ska i samarbete med 

länsstyrelserna ge stöd till landsting och 

kommuner att genomföra sina 

funktionshinderspolitiska strategier och planer. 

Under uppdragets genomförande ska synpunkter 

inhämtas från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Uppdraget ska genomföras i enlighet med den 

inriktning som redovisas i proposition 2016/17:188.



Varför funktionshinderspolitik?



Andel (procent) personer med högst förgymnasial utbildning i 
åldersgruppen 20-36 som påbörjat, men inte slutfört gymnasiestudier. 
Studier ej heller huvudsaklig sysselsättning, 2016-17 Källa: SCB:s 
undersökning av levnadsförhållanden
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Andel (procent) personer 16–29 år som varken arbetar eller 
studerar, 2016/17 Källa: SCB:s undersökning av 
levnadsförhållanden
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Risk för fattigdom
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Andel (procent) över 16 år som skattar sin hälsa som bra 

eller mycket bra, 2016/17. Källa: SCB:s undersökning av 

levnadsförhållanden
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Varför detta uppdrag?

• 290 kommuner

• 21 regioner

• Över 1 miljon anställda



Utgångspunkter i uppdraget

• MFD + Länsstyrelserna

• Kommunala självstyret

• Långsiktighet

• Existerande strukturer

• Dialog

• Mänskliga rättigheter

• Jämställdhet och barnrätt



Uppdraget 2018

• Gemensam tolkning

• Samarbetsgrupper på flera nivåer

• Gemensam kommunikation

• Inledande samtal med funktionshindersrörelsen på 

nationell och regional nivå



Nationellt nätverk

Samordningsgrupp

Arbetsgrupper
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Kartläggningsarbetet 2018

• Internt underlag för kommande insatser och utveckling

• Kvalitativt komplement till MFD:s uppföljning

• Tre delar
1. Nuläge

2. Utmaningar

3. Stödbehov

• Länsvis av respektive länsstyrelse

• Nationell sammanställning

• 18 länsstyrelser, 130 kommuner och 14 landsting



Nationell kartläggning 

• Stora variationer

• Positiv inställning till stöd

• Få upp frågan högre på agendan

• Checklistor



Stärka funktionshindersperspektivet i 
styrning och ledning

• Kunskapsinsatser

• Stöd i att utveckla handlingsplaner, strategier, indikatorer

• Koppling befintlig lagstiftning och funktionshinderpolitiken

• Samråd och delaktighet

• Barnrätt och jämställdhet



Preliminära fokusområden 2019-2020

• Arbetsgivarrollen

• Digitalisering 

• Fysisk tillgänglighet

• Kultur och fritid

• Utbildning 

• Aktuella frågor

• Villkorning av bidrag

• Upphandling
Verktyg för genomförande av funktionshinderspolitik

Verksamhetsområden



Regional kartläggning: 
Västernorrland

• Få giltiga strategier/planer för funktionshinderarbetet, 

flera på gång.

• Samrådsforum i olika former



Regional kartläggning: Västernorrland
Utmaningar

• Kunskap

• Resurser (personella, ekonomi)

• Ordinarie verksamhet

• Nå barn och unga i samråd



Regional kartläggning: Västernorrland
Önskemål/stödbehov

• Kunskapsstöd 

• Erfarenhetsutbyte 

• Stöd i framtagande av strategier/planer



Länsstyrelsens stödjande insatser:

• Kontaktlista

• Regionala dialogträffar/nätverk 

• Konferens

• Integrera i andra uppdrag och konferenser

• Stöd i framtagande av funktionshinderspolitiska 

program



MFD:s löpande insatser till 
länsstyrelserna

• Föreläser och utbildar på konferenser länsstyrelserna 

anordnar, sammanställer material, utbildar 

länsstyrelserna, förmedlar kontakter till andra 

myndigheter.

• Riktat utbildningspaket till personal på länsstyrelserna. 

Fysisk tillgänglighet, digitalisering, villkorning av 

bidrag. 



Verktyg i MFD:s ordinarie arbete

• Metodstöd för att integrera funktionshindersperspektivet i 

styrprocesser. 

• Metodstöd för att ta fram funktionshinderspolitiska 

strategier. 

• Metodstöd om aktiv involvering. 

• Material om tillämpningen av barnets rättigheter. 

• Utbildningsmaterial om funktionshinderspolitikens mål och 

inriktning.



Tack för uppmärksamheten!

susanna.elmberger@lansstyrelsen.se

mille.salomaa-lindstrom@mfd.se


