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Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi 
för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 
1 bilaga 

Regeringens beslut 

Konsumentverket, Försäkringskassan och Myndigheten för yrkeshög-
skolan ges i uppdrag att under åren 2012–2015 arbeta enligt de delmål för 
respektive myndighet som framgår av bilagan till detta beslut.  
 
En utgångspunkt för myndighetens arbete i förhållande till delmålen är 
ansvars- och finansieringsprincipen. Den innebär att kostnaderna för att 
undanröja hinder och skapa tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning ska finansieras inom ramen för myndighetens ordinarie 
verksamhet.  
 
Myndigheten ska årligen redovisa sitt arbete med delmålen i en särskild 
rapport till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, Socialdeparte-
mentet respektive Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2013, 
2014 och 2015. Den årliga rapporten ska innehålla en redovisning av hur 
myndigheten har arbetat för att uppnå sina delmål, genomförda insatser 
och deras resultat och effekter, samt en lägesbedömning. Rapporten ska 
även redovisa de samråd som myndigheten har haft med funktions-
hindersorganisationerna och andra berörda aktörer i arbetet med att 
genomföra och följa upp delmålen inom myndighetens verksam-
hetsområde.  
 
Myndigheten ska senast den 15 mars 2016 lämna en slutlig resultat-
redovisning till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, Social-
departementet respektive Utbildningsdepartementet). Redovisningen 
ska innehålla en bedömning av effekterna av myndighetens arbete i 
förhållande till myndighetens delmål samt inriktningsmålen för det 
område inom vilket myndigheten verkar.  
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Den årliga rapporten samt den slutliga resultatredovisningen till 
regeringen ska lämnas till Regeringskansliet enligt följande.  Konsument-
verket redovisar till Justitiedepartementet, Försäkringskassan redovisar 
till Socialdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan redovisar 
till Utbildningsdepartementet. Den årliga rapporten samt den slutliga 
resultatredovisningen ska vid samma tidpunkter som anges ovan även 
skickas till Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam. 
Rapporterna och redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som 
detta beslut har. 

Skälen för regeringens beslut 

Det funktionshinderpolitiska arbetet de närmaste åren utgår från 
regeringens strategi för att genomföra funktionshinderpolitiken  
2011–2016 som regeringen beslutade om i juni 2011 (dnr 
S2011/5905/FST). 
 
I strategin presenteras inriktningen för funktionshinderspolitiken under 
åren 2011–2016, konkreta mål för samhällets insatser samt hur insatserna 
ska följas upp och utvärderas. Arbetet med att genomföra de nationella 
målen för funktionshinderspolitiken, som riksdagen har beslutat om 
(prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240), har 
förtydligats genom ett antal inriktningsmål inom nio prioriterade 
områden: Arbetsmarknadspolitiken, Socialpolitiken, Utbildnings-
politiken, Transportpolitiken, IT-politiken, Ökad fysisk tillgänglighet, 
Rättsväsendet, Folkhälsopolitiken samt Kultur, medier och idrott (se 
närmare skr. 2009/10:166, s. 73 ff.). 
 
Utifrån inriktningsmålen har ett antal myndigheter som verkar inom 
dessa prioriterade områden haft i uppdrag att lämna förslag till delmål 
inom sina respektive verksamhetsområden samt hur målen ska följas upp 
under åren 2011–2016. Dessa myndigheter fick i oktober 2011 i uppdrag 
att arbeta i enlighet med föreslagna delmål samt att årligen återrapportera 
sitt arbete och dess resultat till regeringen och till Handisam (dnr 
S2011/8810/FST). I samband med detta beslut fick Konsumentverket, 
Försäkringskassan och Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att 
föreslå delmål inom sina respektive verksamhetsområden samt lämna en 
lägesrapport och redovisa hur arbetet ska följas upp. Myndigheterna har 
redovisat sina arbeten till regeringen under våren 2012. 
 
Handisam har vidare fått i uppdrag att ta fram ett uppföljningssystem för 
funktionshinderspolitiken och att årligen redovisa en samlad analys av de 
strategiska myndigheternas arbete och resultat samt utvecklingen av 
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.  
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Genom förevarande beslut ges Konsumentverket, Försäkringskassan och 
Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att arbeta i enlighet med 
föreslagna delmål och återrapportera enligt vad som gäller för övriga 
strategiska myndigheter enligt tidigare beslut.  
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Maria Larsson 
 
   Tarja Birkoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likalydande till 
Försäkringskassan 
Myndigheten för yrkeshögskolan 
 
Kopia till 
 
Statsrådsberedningen/SAM  
Justitiedepartementet/KO 
Finansdepartementet/BA 
Utbildningsdepartementet/GV, UH, S  
Regeringskansliets förvaltningsavdelning 
Socialutskottet 
Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam 
Sveriges Kommuner och Landsting 



 
 
 
  

Sammanställning av Försäkringskassans, Konsumentverkets och 
Myndigheten för yrkeshögskolans delmål inom ramen för En strategi för 
genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 

 
I det följande redovisas de delmål som ska gälla för respektive myndighet 
inom ramen för deras arbete med att genomföra funktionshinders-
politiken inom sina verksamhetsområden under åren 2012–2016. 

Delmål för Försäkringskassan 

Delaktighet i arbetsliv och samhälle 

• Försäkringskassan ska bidra till att öka delaktigheten för personer med 
funktionsnedsättning i arbetslivet och i det övriga samhällslivet med 
tidiga och aktiva insatser, med särskild inriktning mot unga som har 
aktivitetsersättning. 

Likformighet 

• Kunskapen om orsaken till skillnader i beslut om riktade stöd till 
personer med funktionsnedsättning ska öka, med särskilt fokus på 
assistansersättningen. 

Tillgänglighet 

• IT-lösningar som syftar till ökad självbetjäning ska öka. Vid alla behov 
av IT-lösningar ska, så långt det är möjligt, dessa anpassas till personer 
med funktionsnedsättning. 
 
• Försäkringskassans fysiska mötesplatser ska bli mer tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning. 
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Delmål för Konsumentverket 

Tillgänglig handel 

• Kunskapen hos butikschefer om tillgänglighet och funktionsned-
sättning ska öka jämfört med 2011. 
 
• Antalet butikschefer som genomfört någon åtgärd som förbättrar 
tillgängligheten in sin butik ska öka jämfört med 2011. 

Utbildningsmaterial i konsumentkunskap för grundsärskolan 

• Fler lärare som undervisar i hem- och konsumentkunskap i 
grundsärskolan ska ha tillgång till ett relevant och användbart 
utbildningsmaterial jämfört med 2011. 

Resenärers rättigheter 

• Fler resenärer med funktionsnedsättning ska känna till sina rättigheter 
när det gäller ledsagning på tåg jämfört med 2011. 
 
• Fler resenärer med funktionsnedsättning ska veta vart de ska vända sig 
om de inte får del av sina rättigheter när det gäller ledsagning på tåg 
jämfört med 2011. 

Delmål för Myndigheten för yrkeshögskolan 

Ökad fysisk tillgänglighet 

• Myndigheten ska sträva efter att de lokaler som yrkeshögskole-
utbildningar bedrivs i är fysiskt tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. 

IT-politiken 

• Tillgängligheten och användbarheten på myndighetens webbplatser ska 
öka. 

Utbildningspolitiken 

• Studerande inom yrkeshögskolan ska ges förutsättningar att nå 
utbildningens mål. 
 
• Kunskapen inom och utom myndigheten om vilka förutsättningar de 
studerande ges för att nå utbildningens mål på 
yrkeshögskoleutbildningar ska tydliggöras. 
 
• För undervisande personal och utbildningsledare inom yrkeshögskolan 
ska kunskaperna om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan 
utformas efter de studerandes behov öka. 
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• För studerande, undervisande personal och utbildningsledare ska 
kunskaperna öka om att utbildningsanordnarna kan ansöka om utökat 
statsbidrag/särskilda medel i form av särskilt pedagogiskt stöd för att 
kompensera de kostnader som kan uppstå för studerande i behov av 
särskilt pedagogiskt stöd. 


