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Remissvar: En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle
2016/40598/FST

Kriminalvården ställer sig positiv till Myndigheten för delaktighets (MFD)förslag på
genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshinderpolitiken. I rapporten
finns förslag som MFD förslår att regeringen lägger fram till riksdagen att besluta om
samt även förslag på en strategi. Funktionshinderpolitiken och ökad tillgänglighet är
viktiga områden som är högst aktuella i Kriminalvårdens verksamhet.
Förslaget innebär en skärpning av förordningen (2001:526) att myndigheter istället för
att verka för ska säkerställa att lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning. Förslaget innebär en tydlig ambitionshöjning,
30 talet myndigheter, däribland Kriminalvården, ska ha ett särskilt ansvar för
genomförandet av funktionshinderspolitiken. I detta ingår att ta fram en plan för
aktiviteter som avses genomföras för att bidra till de funktionshinderspolitiska målen
samt att årligen rapportera arbetet till regeringen.
Omkring 25 procent av våra klienter har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Psykisk ohälsa/ psykisk funktionsnedsättning och lindriga intellektuella
funktionsnedsättningar är också vanligt. För att leva upp till rapportens intentioner
behöver Kriminalvårdens verksamhetsinnehåll ytterligare anpassas till varje klients
funktionsförmåga med tillgång till anpassad utbildning, behandlingsprogram och
arbetsträning. Det bör också finnas tillgång till hjälpmedel och olika digitala/tekniska
lösningar som kompenserar för funktionsnedsättningen.
Det ställer stora krav på individuellt anpassad information för att i ”alla sammanhang
där beslut fattas – säkerställa att individen får all nödvändig information och kunskap”.
Förslaget kommer att medföra ett omfattande behov av fortbildning för medarbetare,
och utveckling av ”den stödjande miljön” kring klienten.
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Detta yttrande har beslutats av kriminalvårdsdirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark
efter föredragning av utredare Eva-Lisa Högbom, beredningsenheten. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även senior handläggare Magnus Andersson, chef för
beredningsenheten Kajsa Nilsson samt Christina Källgren Pettersson, chef för
verksamhetsutveckling i anstalt och häkte deltagit.
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