
  

 

REMISSVAR 1 (2)  

Datum Diarienummer 

2016-12-19 2016-0177 

 Er referens 

 S2016/04598/FST 

Enheten för barn-, familje- och handikappförmåner Socialdepartementet 
 

 

 

  

adress Box 202, 101 24 Stockholm   besöksadress Fleminggatan 7   telefon 08-58 00 15 00   fax 08-58 00 15 90   

e-post registrator@inspsf.se   webb www.inspsf.se   org.nr 202100-6248 

 

 

 

IS
F
1
0
0
7
, 
v
1
.3

, 
2
0
1
5
-1

1
-1

9
  
  
 

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och 

hållbart samhälle  

 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslagen med följande 

kommentarer. 

Kap 2. En funktionshinderspolitik med 
parlamentarisk förankring 

Finansieringsprincipen 

Myndigheterna kan ibland sakna incitament att utföra aktiviteter som i 

huvudsak bidrar till måluppfyllelsen inom andra sektorer än den egna. I 

dessa situationer kan särskilda uppdrag och uppdrag i regleringsbrev vara 

effektiva, särskilt om uppdraget helt eller delvis finansieras av regeringen. 

Det ska därför inte uteslutas att det kan vara motiverat att i vissa 

sammanhang frångå ansvars- och finansieringsprincipen som stipulerar att 

kostnaden ska finansieras inom ramen för den egna ordinarie 

verksamheten.  

Kap 3. En effektiv styrning för ökad integrering 

Reviderad förordning 2001:526 

ISF delar uppfattningen att styrningen av de statliga myndigheternas 

arbete med funktionshindersperspektivet behöver renodlas i större 

utsträckning än tidigare. Samtidigt är det viktigt att beakta myndigheternas 

särart varför det är viktigt att regeringen har möjlighet att anpassa 

styrningen efter varje verksamhets styrbehov. Det ska därför inte uteslutas 

att särskilda uppdrag eller uppdrag i regleringsbrev i vissa sammanhang 

kan vara effektiva styrmedel. ISF har i tidigare granskningar visat att 
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tvärfunktionella frågor riskerar att hamna i skymundan om de hamnar 

utanför regleringsbrev och instruktion.1 

Uppföljning 

De 30 särskilt utpekade myndigheterna förväntas genomföra omfattande 

insatser och aktiviteter i syfte att nå uppsatta resultat- och effektmål. Det 

är viktigt att uppföljning och utvärdering redan i ett tidigt stadium 

inkorporeras i planeringsprocessen för de olika aktiviteterna. Bra 

uppföljningar och utvärderingar möjliggör för myndigheterna att dra lärdom 

av varandras aktiviteter samt ger regeringen möjlighet att kontinuerligt 

göra välunderbyggda avvägningar.   

 

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria Hemström-

Hemmingsson. Joakim Söderberg har varit föredragande. I beredningen har 

också Bessam Saleh deltagit. 

Maria Hemström-Hemmingsson 

Generaldirektör Joakim Söderberg 

 Enhetschef 

                                                
1 ISF (2014:27) Försäkringskassan och mänskliga rättigheter 


