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Remiss - Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter Ds 2019:4 
 
Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt 
om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 
många andra som delar vår grundsyn. 
 
Promemorian innehåller förslag om att en nationell institution för mänskliga rättigheter ska inrättas 
som en ny myndighet under regeringen. Institutionens övergripande uppdrag föreslås vara att 
självständigt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutionen ska även 
”fullgöra de uppgifter som ankommer på en oberoende nationell mekanism enligt artikel 33.2 i 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.” 
 
Riksförbundet FUB står bakom förslaget att inrätta en oberoende institution för mänskliga 
rättigheter med några förtydliganden, som tagits fram tillsammans med Nätverket för en oberoende 
institution för mänskliga rättigheter. FUB välkomnar att institutionens uppdrag i enlighet med 
artikel 33 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastställs i lag. 
Övervakningsmekanismen inbegriper övervakning av statens åtaganden på nationell, regional och 
kommunal nivå, inklusive myndigheter på området. Arbetet med att främja, skydda och övervaka 
mänskliga rättigheter i synnerhet för personer med funktionsnedsättning har försvagats kraftigt. 
Sverige har fått allvarlig kritik när det gäller införlivande av rättigheterna i lag och brister i 
säkerställande av likhet över landet. Det står allt mer klart att det behövs en oberoende granskning 
för att konventionens rättigheter ska kunna genomföras 
 
Riksförbundet FUB vill se följande tillägg och förtydliganden: 
 

- Förtydligande av uppdrag och resurser för övervakning av konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning i förhållande till statens åtaganden. Gränserna mellan 
övervakningsmekanismen och statens genomförande och åtagande behöver förtydligas.  
 

- Aktiv involvering av funktionsrättorganisationerna måste säkerställas. Det är avgörande att 
myndighetens styrelse har sakkunskap om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. För att MR-institutionen ska uppfylla kraven i konventionen för 
personer med funktionsnedsättning vill FUB att Funktionsrätt Sverige ska vara en av de 
organisationer som föreslår personer till styrelsen.  
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- Institutionens oberoende ska säkras i en helt ny organisation, med uppdrag att övervaka 
staten och existerande myndigheter. 
 

- Utredningar för ändring i grundlagen och möjlighet till tredjepartsintervention i rättssak ska 
startas omedelbart. 

 
 
 
En oberoende övervakningsmekanism av konventionen för personer med funktionsnedsättning är 
nödvändig för att Sverige ska leva upp till rättsstatens principer för funktionsrätt. Det är en 
brådskande åtgärd för att vända den negativa trenden med successiv försvagning av rättigheter. 
 
 

 
För Riksförbundet FUB 
 

 
…………………………….. 
Harald Strand 
Förbundsordförande 
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB 


