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Handikappförbundens samarbetsorgan, nedan kallat
Handikappförbunden, är ett partipolitiskt och religiöst obundet
samarbetsorgan för flertalet rikstäckande handikappförbund. Vårt mål är
ett samhälle för alla. Det samhället präglas av solidaritet, jämlikhet och
full delaktighet för alla människor. Handikappförbunden representerar 39
medlemsförbund med sammanlagt cirka 450 000 enskilda medlemmar.
Flera av våra medlemsförbund avger egna remissyttranden som
kompletterar vårt gemensamma yttrande utifrån deras specifika
medlemsgruppers behov.

Sammanfattning
Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning måste
ovillkorligen omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning i enlighet
med de internationella överenskommelser Sverige förbundit sig till. Det
finns inga som helst skäl att ytterligare fördröja en lagstiftning inom
området. Den otillgänglighet som idag råder inom många
samhällsområden innebär en konsekvent utestängning av en specifik
grupp medborgare, som därigenom förnekas tillgodogöra sig sina
mänskliga rättigheter fullt ut. Den lagstiftning som idag inom vissa
områden reglerar skyldigheten till en inkluderande, tillgänglig
samhällsplanering, har inte fått genomslag trots flera decenniers verkan.
Det är för Handikappförbunden en fullständigt oacceptabelt situation.
Lagstiftaren måste utan ytterligare fördröjning säkerställa att den enskilde
Handikappförbunden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08 546 404 00 vx, Texttelefon 08 546 40450. Org nr 802006-2108
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får ett tillfredställande skydd mot att diskrimineras på grund av bristande
tillgänglighet. Den svenska samhällsplaneringen måste på allvar börja
präglas av en inkluderande utformning för en hållbar utveckling och
framtida tillväxt.
Handikappförbunden tillstyrker därför utredningen ”Bortom fagert tal”
i sin helhet och i alla dess delar. Utredaren har på ett grundligt och
uttömmande sätt lämnat förslag på hur diskrimineringslagen kan
förstärkas såsom den tidigare parlamentariska
Diskrimineringskommittén stipulerat. Eventuella diskussioner om
utredningens förslag i enskilda delar får inte ytterligare fördröja en
lagstiftning. Frågan är härmed tillräckligt utredd.

I.Nödvändigheten av ett diskrimineringsskydd
Bristande tillgänglighet kan utgöra diskriminering (kap 4)
Hittillsvarande lagstiftning är inte nog
Den rådande svenska lagstiftning som reglerar skyldighet att undanröja
bristande tillgänglighet är inte effektiv nog. Trots lagregleringar som varit
verksamma i decennier, upprepas hela tiden samma misstag vid planering
av verksamheter och miljöer. Istället att från början inkludera alla
medborgares varierande behov, görs fortfarande långsiktiga investeringar
som med sina brister kommer att leda till kostsamma (och mindre
funktionella) särlösningar i efterhand. För varje upphandling i
infrastruktursatsningar som exempelvis kollektivfärdmedel eller
offentliga IT-system som görs utan en kvalitetssäkring om universell
utformning, predestineras enorma kostnader för framtiden under många
år. Varje nyetablerad verksamhet såsom skolor, arbetsplatser eller
myndigheter, som inte planeras utifrån samma måttstock om universell
utformning för att passa alla typer av elever, kunder, personal, besökare
etc, skjuter ofrånkomligen stora framtida organisatoriska och ekonomiska
problem på framtiden.
Trots att regering och riksdag vid upprepade tillfällen uttryckt en politisk
ambition om full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar,
har den gällande lagstiftningen och de politiska styrinstrumenten varit för
ineffektiva. Inte ens den Nationella handlingsplanen för
handikappolitiken lyckades under en tioårsperiod komma till rätta med
de låga minimikrav på tillgänglighet som var definierade i planen.
Handikappförbunden anser att lagstiftningen och den politiska
styrningen har lämnat för stor öppenhet för att utvecklingen ska ske på
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frivillig basis. Praxis har blivit för stor undfallenhet som gör att mindre
insatser i ”rätt skede” prioriterats bort. Resultatet blir att det krävs
större insatser i efterhand för att korrigera den tidigare försummelsen.
Denna förutsättning gäller idag, den kommer också obönhörligen att
gälla i framtiden. Det är därför nödvändigt med en starkare styrning för
att påverka utvecklingen åt rätt håll.

Internationella förpliktelser
Sverige har ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning samt dess fakultativa protokoll.
Artikel 2 definierar diskriminering på grund av funktionsnedsättning
inkluderande även underlåtenhet att göra skäliga anpassningar. Artikel 9
stadgar att konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till en rad
samhällsområden. Åtgärderna ska innefatta identifiering och
undanröjande av hinder för tillgänglighet.
FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturells rättigheter, ESKkommittén, har anmärkt på att bristande tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning inte är inkluderat i den svenska
diskrimineringslagstiftningen.
FN:s kommitté för politiska och medborgerliga rättigheter har betonat
vikten av aktiva åtgärder för att undanröja diskriminering av grupper av
människor som historiskt har varit utsatta för omfattande diskriminering.
I Barnkonventionens artikel 23 uttrycks de särskilda skyldigheter
konventionsstaterna har gentemot barn med funktionsnedsättningar.
Bland annat ställs krav på att barn med funktionsnedsättningar har en
effektiv tillgång till en rad samhällsområden.
Europarådets sociala stadga ställer krav på Sverige om åtgärder för
tillgänglighet. Likaså kräver gemenskapsrätten inom EU ett effektivt
skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Handikappförbunden har parallellt med regeringen rapporterat till såväl
ESK-kommittén som FN:s kommitté för medborgerliga och politiska
rättigheter1. Vi har i dessa rapporter uppmärksammat de brister som finns
i Sverige för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna sägas
åtnjuta sina mänskliga rättigheter fullt ut. Vid Sveriges ratificering av FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med
1
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funktionsnedsättning, gav vi i vårt yttrande över propositionen likaledes
synpunkter på vilka åtgärder som behöver vidtas för att Sverige ska
kunna sägas leva upp till konventionen. Parallellt med regeringens första
rapport om den nya FN-konventionen, lämnar vi under våren 2011 även
en egen rapport direkt till FN:s övervakningskommitté.
Sverige har genom en rad internationella åtaganden inom FN och genom
medlemskapet i EU, sedan länge en skyldighet att undanröja bristande
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Handikappförbunden delar utredarens uppfattning om att behovet att
vidta åtgärder för att säkerställa den faktiska, och inte bara teoretiska,
rätten för personer med funktionsnedsättning att inte utestängas från
deltagande i samhällsgemenskapens alla delar genom bristande
tillgänglighet, är tydligt, för att inte säga uppenbart. (sid 64)

Konsekvens och kostnadsanalys (kap 12)
Handikappförbunden anser att Sverige – som ett av världens rikaste
länder – har råd med att leva upp till FN:s konventioner om mänskliga
rättigheter. När Ytterbergs promemoria offentliggjordes, gav regeringen
Statskontoret ett uppdrag att beräkna de samhällsekonomiska
kostnaderna. De ska bland annat bedöma kostnader och konsekvenser för
företag och andra privata aktörer samt analysera effekterna på de
offentliga finanserna. Det är oerhört viktigt att de initiala kostnaderna för
universell utformning sätts i relation till vad det kostar på lång sikt om
samhället inte planeras utifrån alla medborgares skiftande behov. De
kostnader som uppstår för att idag rätta till tidigare försummelser, är
naturligtvis större än om planeringen skett korrekt från början. De stora
samhällsekonomiska kostnaderna skjuter vi ytterligare på framtiden om vi
inte idag på allvar börjar planera och investera utifrån en universell
utformning.
I Europa kommer hälften av befolkningen vara över 50 och en tredjedel av
befolkningen vara över 65 år 2030, enligt den europeiska organisationen
för äldre, AGE. Den demografiska utvecklingen med en större andel äldre
och en ökad livslängd, kommer ställa än större krav på tillgängliga
samhällsfunktioner i framtiden. De internationella kraven kommer likaså
att öka i takt med att FN-konventionen om mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning implementeras i fler länder. Ett antal
europeiska länder har redan idag en verksam diskrimineringslagstiftning
som omfattar bristande tillgänglighet. I Norge har lagstiftaren valt att
dessutom ställa betydligt hårdare ställa krav på universell utformning i all
verksamhet, privat som offentlig, som riktar sig till allmänheten. Utan en
effektiv svensk lagstiftning på området, riskerar Sveriges utveckling att
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hamna på efterkälken i förhållande till andra länder, med bristande
konkurrenskraft som följd.
Det är viktigt att yngre generationer får växa upp i ett samhälle där
utgångspunkten för samhällsbygget är att alla – oavsett funktionsförmåga
– är självklart delaktiga. Utan ett samhälle för alla kan Sverige inte
tillgodogöra sig sina mänskliga resurser och på sikt förbli
konkurrenskraftigt. Inom arbetsmarknadspolitiken satsas stora resurser på
insatser för att få fler personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av
funktionsnedsättning i arbete. Sedan 1998 har andelen som försörjer sig
genom eget arbete stadigt sjunkit2. Sverige har i internationell jämförelse,
fortfarande en mycket stor andel av befolkningen i arbetsför ålder utanför
arbetsmarknaden. De strukturella tillgänglighetshindren kan i detta
sammanhang inte underskattas. Möjligheterna till utbildning, att söka
jobb, att få ett arbete, att kunna jobba kvar med en förvärvad
funktionsnedsättning etc, men också att ha tillgång till nödvändig livslång
rehabilitering, att kunna ta sig till och från jobbet etc, är i alla led
samhällsområden som sätter upp hinder på grund av otillgänglighet. Den
största samhällsekonomiska kostnaden för otillgänglighet är följderna av
att stora grupper av människor inte kan försörja sig genom eget arbete.
I USA och EU har kostnadskalkyler gjorts som visar på försumbara
merkostnader när det gäller till exempel nybyggnation. Eurobarometer,
Discrimination in European Union från 2007 visar också att 91 procent av
respondenterna samtycker till ökade kostnader för att ta bort fysiska
hinder för personer med funktionsnedsättning.
Den 8 oktober 2010 förstärkte USA sin lag om tillgänglighet till
kommunikation och video, utan rädsla för initiala kostnader. President
Barack Obamas tal i samband med att lagen undertecknades täcker även
fler områden och borde inspirera svenska beslutsfattare.3
Den kommersiella potentialen i att göra verksamheter tillgängliga för fler,
underskattas ofta. Svensk Handel uppskattar exempelvis köpkraften hos
personer med funktionsnedsättningar till cirka 100 miljarder kronor.
Antar man att många anhöriga också väljer samma butiker som sina
familjemedlemmar kan köpkraften uppgå till 130-140 miljarder4.

SCB: AKU- ”Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden, fjärde kvartalet 2008
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/10/08/remarks-presidentsigning-21st-century-communications-and-video-accessib
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Handikappförbunden delar utredarens bedömning att förslagen i
promemorian i huvudsak inte medför några nya kostnader, som redan
idag inte är lagstadgade krav (sid 236). De kostnader som uppstår i
samband med diskrimineringslagens förstärkning, torde med andra ord
i huvudsak vara följder av tidigare undfallenhet av redan gällande
lagkrav. De farhågor som uttryckts för att lagkraven skulle orsaka
orimliga kostnader, bedömer vi vara kraftigt överdrivna. De
ekonomiska vinsterna, både för den enskilde verksamhetsansvarige
men framförallt för samhället i stort, bedömer vi vara mångfalt större.

II.Diskrimineringslagens tillämpning
Begrepp och definitioner (kap 3)
Handikappförbunden tillstyrker förslaget om att begreppet
funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning i regeringsformen,
diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om
Diskrimineringsombudsmannen och högskolelagen (1992:1434).
Ändringen är rent språklig och innebär inte någon ändring i sak

Skälighetsbedömning (kap 4.5)
Vi delar utredningens ställningstagande om att inte föreslå någon
definition av vad som avses med tillgänglighet, i likhet med den nu
rådande bestämmelsen i 2 kap 5 § i diskrimineringslagen.
Orsaken är att vi finner att skäligheten för olika åtgärder kommer att
förändras över tid. Vad som är en fullgod tillgänglighet låter sig inte
definieras i absoluta termer. I takt med att samhällsplanering och
lagstiftning utvecklas mot en förbättrad tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättningar, och såväl medvetenhet och kunskap ökar, är det
rimligt att anta att kraven på skälighet också kommer att utvecklas. Vad
som kan uttolkas som skäligt, kommer därför att definieras av den
rådande generella rättsuppfattningen om skälighet. Skälighetsbegreppet
låter sig därför heller inte definieras i absoluta termer, utan måste
bedömas från fall till fall, präglad av sin tid.
Skälighetsbedömningen har i motsvarande lagstiftning i andra länder
reglerats på lite olika vis, och vår bedömning är att andra länders krav är
tuffare än dem av utredningen föreslagna kriterierna för
skälighetsbedömning. Vi ser dock av pragmatiska skäl att det är tillrådligt
med en rad definierade kriterier för den framtida prövningen om
skälighet råder för att vidta åtgärder.
Handikappförbunden tillstyrker utredningens förslag om att vissa
kriterier särkilt behöver beaktas när skälighetsbedömningen ska göras.
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Behovet av särskilda tillämpningsföreskrifter mm (kap 9)
Vi delar utredarens uppfattning om att en förstärkt diskrimineringslag
kan införas utan att annan lagstiftning skrivs om eller att omfattande
föreskrifter behöver utfärdas.
Icke desto mindre behöver det ske en aktiv och omedelbar löpande
uppföljning av behovet av föreskrifter, riktlinjer och allmänna råd för att
ansvariga aktörer ska ha goda möjligheter att uppfylla lagens krav.
Handikappförbundens olika medlemsförbund har de fördjupade
kunskaperna om hur deras olika medlemsgrupper på bästa sätt kan
skyddas mot diskriminering på grund av otillgänglighet. Vi förutsätter att
handikapprörelsen får en aktiv roll i den löpande uppföljningen av lagens
efterlevnad och tillämpning.
Ingen vill vare sig diskriminera eller blir diskriminerad. Finns det tydliga
riktlinjer som kan användas som krav i upphandlingar blir det enklare att
göra rätt från början produkter och tjänster beställs. Riktlinjer är viktiga
för beslutsfattare, beställare, leverantörer och slutanvändare. På områden
som rör teknisk utveckling är det viktigt med ett flexibelt system som gör
att normer snabbt kan uppdateras och kommuniceras.
Handikappförbunden vill också se att bestämmelser om användning av
antidiskrimineringsklausuler ska gälla i all offentlig upphandling.
Handikappförbunden delar utredarens bedömning att det inte finns
skäl att införa ett allmänt bemyndigande om att utfärda närmare
tillämpningsföreskrifter till diskrimineringslagens bestämmelse om
förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (sid 221).
Handikappförbunden understryker samtidigt vikten av en omedelbar
och kontinuerlig uppföljning av utvecklingen av rättspraxis och
behovet av praktiska riktlinjer för olika aktörer.

Ansvar för tillgänglighetsskapande åtgärder (kap 4.6)
Handikappförbunden välkomnar särskilt utredningens förslag om att
någon genom äganderätt hindrar att skäliga åtgärder för tillgänglighet
vidtas, ska belastas av diskrimineringsersättningen.
Den verksamhetsansvarige ska primärt ansvara för bristande
tillgänglighet, men det är rimligt att kräva att ett andrahandsansvar
belastar den som hindrar åtgärder mot bristande tillgänglighet. En
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fastighetsägare ska exempelvis inte tillåtas hindra en verksamhetsansvarig
i sina lokaler att göra skäliga anpassningsåtgärder.

Ersättning (kap 6)
Handikappförbunden tillstyrker förslaget om att den särskilda regeln i 5
kap. 1 § andra stycket diskrimineringslagen om att en arbetsgivare som
bryter mot lagens förbud mot diskriminering eller repressalier ska betala
inte bara diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen
innebär, utan även ersättning för förlust som uppkommer, ska gälla också
i fall av diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

III.En fortsatt utveckling av diskrimineringsskyddet
Förhållandet till lagstadgade krav på s.k. aktiva åtgärder
(kap 4.7)
Handikappförbunden anser att förslaget om vitessanktionerade krav på
aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter inte har utretts på ett
tillfredsställande sätt i den särskilda utredningen om aktiva åtgärder som
presenterades i februari (SOU2010:7)5.
Utredaren konstaterar på flera ställen i promemorian att befintlig
lagstiftning när det gäller till exempel byggd miljö och kollektivtrafik inte
efterföljs. Det måste till fler instrument för att säkerställa att samhället
byggs rätt från början för att undvika att diskriminering uppstår. Frågan
om aktiva åtgärder kan också kopplas till utredningens förslag i kapitel 10
om en dialog för ett universellt utformat samhälle.

Bestämmelsen omfattning (kap 5)
Handikappförbunden tillstyrker förslaget om att förbudet mot
diskriminering genom underlåtelse att vidta åtgärder för tillgänglighet ska
gälla inom alla de samhällsområden som idag omfattas av
diskrimineringslagens tillämpningsområden.
Handikappförbunden förordar därutöver att den svenska lagstiftningen
ses över så att samtliga rättigheter i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning samt den Europeiska konventionen
om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, täcks in. Flera
områden som rör de medborgerliga och politiska rättigheterna saknar
5
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även fortsättningsvis ett stöd i den svenska diskrimineringslagstiftningen,
som begränsas av de samhällsområden som är definierade i
diskrimineringslagen. Utredaren lyfter som exempel delaktighet i
politiska partiers verksamhet (sid 58).
Den svenska diskrimineringsombudsmannen måste också få möjlighet att
redan nu driva fall till domstol som endast bygger på den europeiska
konventionen.

Dialog om en politik för universell utformning (kap 10)
Det perspektivskifte som riksdagen slog fast i propositionen ”Från patient
till medborgare” (1999/2000:79) för tio år sedan, har inte fått genomslag i
Sverige. Artikel 8 i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättning ställer krav på omedelbara, effektiva och
ändamålsenliga åtgärder för att medvetandegöra aktörer i samhället om
rättigheterna.
Handikappförbunden välkomnar förslaget om att starta en politik för
universell utformning. Den norska lagstiftningen och dess fokus på
universell utformning kan tjäna som förebild. Handikapporganisationerna
måste naturligtvis ha en tydlig roll i det arbetet.
Universell utformning är i sig en starkare utgångspunkt för
samhällsplanering än begränsningen av diskriminering. Universell
utformning tar ett vidare grepp med fokus på hela befolkningen, inte
enbart dem som omfattas av diskrimineringslagstiftning. Vi tror också att
universell utformning sätter tydligare fokus på att behandla strukturella
hinder. Otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, hanteras
ofta som individuella problem kopplade till enstaka
personer/besökare/medarbetare/elever etc.

Med vänliga hälsningar,

Handikappförbunden

Ingrid Burman
Ordförande
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