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En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och 
hållbart samhälle – Myndigheten för 
delaktighets förslag på struktur för 
genomförande, uppföljning och inriktning inom 
funktionshindersområdet 

Regeringskansliet/Socialdepartementet har anmodat Transportstyrelsen att 

lämna synpunkter på rubricerad remiss. 

Sammanfattning 

Transportstyrelsen stödjer i stort Myndigheten för delaktighets (MFD) 

förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom 

funktionshindersområdet 

Transportstyrelsen framhåller behovet av att funktionshinderspolitiska och 

transportpolitiska målens preciseringar och indikatorer/effektmål och 

resultatmål så långt det är möjligt harmoniseras. Vidare pekar myndigheten 

på vikten av att föreslagna resultatmål är mätbara och att tillförlitliga 

mätmetoder finns. 

Transportstyrelsens synpunkter 

Transportstyrelsen stödjer förslaget till nytt nationellt mål, generella 

principer och ny inriktning som föreslås för det fortsatta arbetet inom 

funktionshinderspolitiken.  

Transportstyrelsen har inför kommande strategiperiod i olika sammanhang 

framfört att det finns behov av att se över det nuvarande uppdraget och de 

nuvarande delmålen inom området transporter. 

I MFD:s förslag föreslår myndigheten en förenklad styrning av 

myndigheterna inom funktionshinderspolitiken. Trafikverket föreslås inom 

transportområdet få ett särskilt ansvar för genomförandet av 
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funktionshinderspolitiken samt ett ansvar för ökad kunskap genom att 

stimulera kunskapsutveckling och implementering.  

 

Vidare konstateras i förslaget att Transportstyrelsen tillhör de myndigheter 

som varit strategisk myndighet, men som fortsättningsvis inte föreslås ha ett 

särskilt ansvar i funktionshinderspolitiken, utan ska utföra sin verksamhet 

utifrån det ansvar som alla statliga myndigheter bär enligt förordning 

2001:526.  

 

Transportstyrelsen stödjer MFD:s förslag i dessa avseenden. Förslaget möter 

bland annat det myndighetsgemensamma (Trafikverket, Transportstyrelsen 

och Sjöfartsverket) förslag om ändrad roll- och ansvarfördelning avseende 

vissa frågor inom luftfart- och sjöfartsektorn som berörda myndigheter 

tidigare (december 2011, TSG 2011:729) har lämnats till 

Näringsdepartementet.  

 

Det föreslagna målet för transporter (förslag 22), omfattande effektmål och 

resultatmål, har Transportstyrelsen inga direkta invändningar emot.  

 

Myndigheten vill dock framföra några synpunkter.  

 

En tydlig och effektiv politisk styrning av transportsektorns utveckling 

förutsätter sannolikt att de funktionshinderspolitiska och transportpolitiska 

målens preciseringar och indikatorer/effektmål och resultatmål så långt det 

är möjligt harmoniseras. Trafikanalys har för närvarande regeringens 

uppdrag (regeringsbeslut 2016-09-01, N2016/05490/TS) att se över de 

transportpolitiska målpreciseringarna och behovet av indikatorer. En av de 

nuvarande preciseringarna avser ”Transportsystemet utvecklas så att det är 

användbart för personer med funktionsnedsättning”.   

 

Transportstyrelsen menar att det bör eftersträvas att de olika 

politikområdena så långt det är möjligt får en gemensam målhierarki med 

gemensamma benämningar. Vidare bör resultatmål/indikatorer utformas så 

att de går att följa upp kvantifierat. Det är viktigt att det finns användbara 

mätmetoder för att följa upp de förslagna resultatmål/indikatorer innan dessa 

fastställs. 
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Detta ärende har beslutats av stabschef Jacob Gramenius. I den slutliga 

handläggningen av ärendet deltog utredare Heléne Jarefors, sakkunnig 

facilitation Annelie Sjölund, arbetsmiljöhandläggare Christina Östberg och 

utredare Per Wickenberg, den senare föredragande. 
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Stabschef 

 


