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Myndigheten för delaktighet

• Bildades 1 maj 2014

• Ca 60 personer i Sundbyberg

• Sorterar under Socialdepartementet

• Kunskap och Riktlinjer, Uppföljning och Analys, 

Kommunikation, Samordning och Service och en stab



Myndigheten för delaktighet - uppdrag

• Vi främjar respekten för och medvetenheten om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

• Med utgångspunkt i ett rättighets- och mångfaldsperspektiv ska vi 

verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med 

funktionsnedsättning oavsett ålder och kön och för jämlikhet i 

levnadsvillkor. 

• Vi arbetar tvärsektoriellt med kunskapsutveckling med frågor som rör

• delaktighet, tillgänglighet, universell utformning och miljö, 

välfärdsteknologi, levnadsvillkor och rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 



Myndigheten för delaktighet - uppdrag

Vi arbetar med kunskapsutveckling genom att:

• Följa upp och analysera utvecklingen inom funktionshindersområdet

• Lämna underlag och förslag på åtgärder till regeringen

• Utveckla kunskapsstöd och riktlinjer

• Följa och främja kunskapsutveckling – forskning och innovation

• Stödja aktörer i genomförandet och sprida kunskap och verktyg

• Webbutveckling - navet i kunskapsspridning



Konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning

• Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att i samarbete 

med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en 

kommunikationssatsning för att öka kunskapen och 

medvetenheten om innehållet i konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

• Kommunikationssatsningen ska genomföras under åren 2015–

2017.

http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/fns-konvention-om-

rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/



Mänskliga rättigheter – vad är det?

• Mänskliga rättigheter gäller 

alla och är odelbara.

• Beskrivs i internationella avtal 

och konventioner som är 

juridiskt bindande.

• Rättighetsbärare och 

skyldighetsbärare.



Konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning

Varför en särskild konvention?

• Det fanns ett behov av att tydliggöra att och hur

mänskliga rättigheter gäller för personer med 

funktionsnedsättning.

• Konventionen trädde i kraft i Sverige 2009.

• Bekräftar skiftet från objekt till subjekt.



Artikel 30 i konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

• Deltagande i kulturliv, 

rekreation, 

fritidsverksamhet och 

idrott.





Ojämlikheter i levnadsvillkor

Källa: Nationella 

folkhälsoenkäten

Personer med 

funktionsnedsättning Övrig befolkning

Besökt teater/bio 49% 64%

Fysiskt aktiva 55% 68%

Stillasittande fritid 25% 11%

Bra/mkt bra hälsa 45% 82%



Utvecklingsområden 

• Att planera utifrån två perspektiv – utövare och 

åskådare.

• Öka möjligheten att delta i aktiviteter som erbjuds 

allmänheten – universell utformning.

• Tillgängligheten till kultur, idrott och fritid. 



För mer information

• mfd.se

• mrutbildning.se

• manskligarattigheter.se

• Handbok för tillgängliga natur- och kulturmiljöer

• MFD:s riktlinjer för tillgänglighet 

http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/fns-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/
http://mrutbildning.se/
http://www.manskligarattigheter.se/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6562-1.pdf
http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/riktlinjer-for-tillganglighet-riv-hindren/


Tack för mig!
jenny.rehnman@mfd.se


