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Vår verksamhetsidé

Med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning är vi ett nav för kunskap inom 

funktionshinderspolitiken.



Verksamheten - tvärsektoriell

• Tillgänglighet och universell utformning

• Levnadsvillkor

• Digital teknik (inklusive väldfärdsteknologi)

• Standardisering

• Delaktig kommunikation



En kunskapsmyndighet

MFD följer, stödjer och kommunicerar utvecklingen inom 

funktionshindersområdet.

• Följer upp och analyserar utvecklingen

• Utvecklar kunskapsstöd och riktlinjer

• Följer och initierar kunskapsutveckling

– forskning och innovation

• Stödjer aktörer i genomförandet 

• Kommunicerar kunskap och verktyg



Nationellt mål för 
funktionshinderspolitiken

• Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, 

med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhället för personer med funktionsnedsättning i ett 

samhälle med mångfald som grund. 

• Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 

barnrättsperspektivet ska beaktas.



Inriktning för funktionshinderspolitiken

För att nå det nationella målet ska genomförandet av 
funktionshinderspolitiken inriktas mot de fyra 
områdena:

• Principen om universell utformning

• Identifiera och åtgärda befintliga brister i 
tillgängligheten 

• Individuella stöd och lösningar för individens 
självständighet

• Förebygga och motverka diskriminering



Regeringsuppdrag: Kvalitet i 
färdtjänsten

• Kartlägga och analysera kvaliteten i utförandet av 

färdtjänstresor. 

• Användar- och utförarperspektiv. 

• Förslag på att förbättra kvaliteten i utförandet av 

färdtjänstresor. 

• Ansvariga aktörer för färdtjänst, utredningen om 

samordning av särskilda persontransporter (N 2016:03, 

Dir.2016:85) och andra relevanta aktörer



Proposition 2016/17:188

• Analysera kvaliteten i utförandet av färdtjänstresor. 

• Kartläggning och beskrivning av brister i nuvarande 

verksamhet.

• Förslag till åtgärder för att säkerställa att färdtjänsten 

lever upp till kvalitetskrav 

• Vägledning och stöd till kommuner och regionala 

upphandlande myndigheter



FNs konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

Artikel 9 Tillgänglighet 

• Leva oberoende och fullt ut delta på alla livets 

områden

• Ändamålsenliga åtgärder för tillgång på lika villkor till 

den fysiska miljön, till transporter, information och 

kommunikation



Effektmål

Att kvaliteten i färdtjänst ska öka och bidra till att 

personer med funktionsnedsättning i olika åldrar kan 

använda färdtjänst på ett tryggt och ändamålsenligt sätt.



Projektmål

• Sammanställning av regelverk, statistik och 

förutsättningar för god kvalitet i färdtjänst.

• Identifiera eventuella brister i färdtjänsten.

• Förslag på åtgärder för att förbättra kvaliteten i 

färdtjänst.

• Vägledning och stöd till upphandlande myndigheter.



Tillvägagångssätt

• Sammanställning av regelverk, statistik och 

förutsättningar

• Systematisk kartläggning och analys av upphandlande 

myndigheters arbete med kravspecifikation, avtal och 

uppföljning.

• Dialogmöten med funktionshindersrörelsen 

• Rivkraft

• Samverkan med berörda aktörer



• Bemötande

• Trafiksäkerhet

• Punktlighet

• Systematiskt och fortlöpande

Lag om färdtjänst (1997:736)



God kvalitet i färdtjänsten, användare

• Säkerhet

• Bemötande

• Punktlighet

• Jämlikhet

• Valfrihet



God kvalitet i färdtjänsten, utförare

• Säkerhet

• Ekonomi

• Arbetsmiljö

• Bemötande
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