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• MFD bildades 1 maj 2014 
 

• Sammanslagning av Handisam och Hjälpmedelsinstitutet  
 
• Sorterar under Socialdepartementet  
 
• Ca 60 anställda som sitter i Sundbyberg 
 
• Vårt uppdrag:  
 
”Myndigheten för delaktighet har till uppgift att främja 
respekten för och medvetenheten om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning samt att ur ett rättighets-, 
mångfalds-, jämställdhets- och medborgarperspektiv verka för 
full delaktighet i samhällslivet för personer med 
funktionsnedsättning i alla åldrar och för jämlikhet i 
levnadsvillkor.” (Instrux) 
 

 Kunskap 
 Stöd 
 Uppföljning och analys 

 
• Mycket utvecklingsarbete på gång 

 
 

Myndigheten för delaktighet 



Funktionshinderspolitiken 

• Inriktningsmål transport: Transportsystemet 
utformas så att det är användbart för personer 
med funktionsnedsättning. 
 

• Tillika funktionsmål i transportpolitiken.  
 

• Strategiska myndigheter – Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Sjöfartsverket. 

 
• Men det mesta implementeras dock regional, 

lokalt och av privata aktörer. 
 

• Artikel 9 i UNCRPD – ”Tillgänglighet”. 
 

• Agenda 2030.  
 

• Starkt regelverk jämfört med andra områden.  
 

 
 
 
 

 
 

• Har sin grund i handlingsplanen “Från patient till 
medborgare” som kom 2000.  
 

• Riksdagsbesutade nationella mål. 
 

• FN:s Konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (UNCPRD) 2009. 
 

• En strategi för genomförandet av 
funktionshinderspolitiken 2011-2016. 
 

• Idenftifiera och undanröja funktionshinder. 
 

• Tvärsektoriell – tio prioriterade politikområden. 
 
• Myndigheter arbetat mot inriktnings- och delmål. 
 
• Ny politik från 2017 – MFD har tagit fram underlag till 

regeringen.  

 



Hur ser det ut? 

• Bristande delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning finns inom alla 
samhällsområden.  

 
 

Andel i % 
Personer med 
funktionsnedsättning  Övrig befolkning 

Eftergymnasial utb 32 44 

Sysselsättning 62 81 

Fysisk aktivitet 55 68 

Bra hälsa 45 82 



Läget på transportområdet 
 
 Personer med funktionsnedsättning reser i mindre utsträckning än 

övriga befolkningen. I RVU är det 70 % jämfört med 79%. Minst reser 
personer med nedsatt rörelseförmåga tätt följa av personer med 
nedsatt syn.  
 

 I MFD:s panel åker 22% aldrig med allmän kollektivtrafik. Hälften 
hänvisar till brister i tillgängligheten.  
 

 47% önskar att de kunde åka oftare med allmän kollektivtrafik.  
 

 Behov: tydligare och enklare information, lättare att köpa biljetter, 
bättre tillgänglighet på hållplatser och perronger. 
 

 Antal åtgärdade i det nationella nätet av planerat till 2021: 
        Tågstationer - 78/150 (52%) 
        Busshållplatser – 950/2000 (48%) 
 
 Av de som reser med färdtjänst är 11% mycket missnöjda medan 

14% är mycket nöjda. 
 

 Största problemen – förseningar/uteblivna bilar och brist på hjälp 
från chaufför.  
 

 Avslutningsvis: vanligaste resan för personer med 
funktionsnedsättning är fritidsaktivitet/besök. I den totala 
befolkningen är det bostad  arbete.   
 
 



Utmaningar och framtid 

• MFD har lämnat förslag på en mer effektiv och 
systematisk funktionshinderspolitik. 

 
• MFD:s bedömning av utvecklingsområden: 
 
 Universell utformning. 
  
 Krav i upphandling – verktyg och nya regler. 
 
 Tillgänglighet? Definitioner, normer och 

standards/riktlinjer.  Ex. ”full tillgängliga”.  
 
 Ansvarsfördelning – tydlighet. 
 
 Trafikverket – föreslås som ansvarig på nationell nivå.  

 



Tack!  
• magnus.Lagercrantz@mfd.se 

 
• www.mfd.se 

 
• MFD finns också på Facebook, Twitter, Instagram   

 
• Utvärdering av nuvarande funktionshinderspolitik: 

http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/20
16/utvardering-och-analys-av-funktionshinderspolitiken-
2011-20161.pdf  

 
• Förslag på framtidens funktionshinderspolitik:  
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2016/
en-funktionshinderspolitik-for-ett-jamlikt-och-hallbart-
samhalle1.pdf  
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