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Uppdrag för MFD och för länsstyrelserna

”att stödja landsting och kommuner att 
genomföra sina funktionshinderspolitiska 

strategier och planer”



Hela uppdragsbeskrivningen… 

Länsstyrelsens 
regleringsbrev:

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:

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.



Myndigheten för delaktighet

• Kunskapsmyndighet som arbetar inom 
funktionshindersområdet; driver på, följer upp och sprider 
kunskap inom området 

• Via myndigheter, kommuner och landsting

• Uppdrag: verka för att funktionshinderspolitiken får 
genomslag i hela samhället!

• Sorterar under Socialdepartementet och har 50 
medarbetare i Sundbyberg

• Generaldirektör Malin Ekman Aldén – länk till hennes 
blogg

http://www.mfd.se/om-mfd/gd-bloggar/


Länsstyrelsen - en 

del av ett större 

sammanhang



Länsstyrelsens uppgift

Vi ska försöka se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit fast 

inom en rad olika politikområden uppnås samtidigt som hänsyn tas till 

länets förutsättningar.

Länsstyrelsen ska vara en länk mellan människor och kommuner å ena 

sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. 

Det bästa för Norrbotten är en hållbar utveckling – och därför behöver vi 

arbeta för jämlikhet och jämställdhet. 

Vår värdegrund innebär att utveckla och upprätthålla en god 

förvaltningskultur präglad av demokrati, mänskliga rättigheter, 

rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.



Enheten för social hållbarhet

I ett socialt hållbart samhälle får 
alla sina mänskliga rättigheter 

tillgodosedda. Alla ska ha möjlighet 
att forma sitt eget liv och vara 

delaktiga i ett samhälle präglat av 
jämlikhet, jämställdhet och god 

folkhälsa. 



Enhetens uppgift

På enheten har vi många utvecklingsområden och flera 

regeringsuppdrag:
• Mänskliga rättigheter och barns rättigheter

• Jämställdhet

• Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 

• ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel)

• Alkohol och tobakstillsyn

• Brottsprevention

• Föräldraskapsstöd

• Funktionhindersuppdrag

• Integration 

• Nationella minoriteter

Det betyder att ett område som funktionsrätt kommer in i många av 

våra olika uppdrag; folkhälsa, föräldraskapsstöd, integration, 

våldsförbyggande arbete bara för att nämna några. 



Några insatser hittills inom funktionsrätt..

• Kartläggning av strategiska aktörer – för nätverk 

• Tankesmedja tillgängligt friluftsliv

• Kort utbildning till länets valnämnder 

• Funkis in i folkhälsoarbetet (delmål 3)

• Uppmärksammat vid barnrättskonferens 20 nov 2018

• Forum Jämställdhet – om rätten att leva ett jämställt 
liv

• Utbildning för gruppledare inom 
föräldrastödsmetoder/förhållningssätt; Jämlikt 
föräldraskap

• Dialog med Funktionsrätt Norrbotten; ex. samarbeta 
vid konferenser och nätverk



Framåt?

• Fortsätta lära mer tillsammans med 
andra strategiska aktörer?

• Hitta samverkan om den behövs?

• Identifiera resurser i Norrbotten – och 
kanske i övriga landet?

Hur gör det lättare och hållbart att arbeta 

med funktionshinderspolitiska insatser? 



Mänskliga rättigheter – vad är det?

Stat, kommun, regioner och landsting ska förverkliga 
de mänskliga rättigheterna.

Vi ska respektera, skydda, fullgöra och främja.



Att förverkliga FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning

❑ Förstå vilka hindren för människor kan vara 
och agera utifrån mångfald som norm.

❑ Låt rättighetsperspektivet finnas med i helheten.

❑ Involvera funktionshindersorganisationer:

”Offentlig verksamhet ska enligt konventionen aktivt involvera 
rättighetsbärarna och de organisationer som företräder dem. Dessa 
organisationer har kunskap om hinder i samhället och andra åtaganden i 
konventionen. Skapa förutsättningar för aktivt involvera 
funktionshindersorganisationer redan från början i processer, så att det 
leder till meningsfull dialog.” 


