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1. GD har ordet 
Året som gått har varit omskakande på flera sätt – i Sverige och i 
världen. Ingen är oberörd. Som expertmyndighet inom funktions-
hindersområdet har Myndigheten för delaktighet (MFD) inte ansvar 
för operativa arbetsinsatser. De frågor som myndigheten arbetar med – 
allas möjlighet till delaktighet, oavsett funktionsförmåga – är 
emellertid mer angelägna än någonsin.  

Under året har MFD arbetat med att hitta sin roll och sina arbetssätt 
som expertmyndighet. Arbetet har bedrivits enligt den styrmodell med 
bland annat verksamhetsidé, mål på kort och lång sikt och därtill 
hörande verksamhetsplan och arbetsordning som tagits fram och 
beslutats. Myndigheten har också haft ansvaret för många stora och 
viktiga regeringsuppdrag. Året har präglats av att regeringens strategi 
för funktionshinderspolitiken löper ut 2016, vilket inneburit att 
slutspurt och summering kombinerats med förberedelser för en 
nystart. 

En viktig del i och förutsättning för myndighetens arbete är sam-
arbetet med de många aktörerna på funktionshinderområdet. Det sker 
i många sammanhang och former. På det strukturella planet spelar 
samarbetet i myndighetens Funktionshinderråd stor roll. Under året 
har myndigheten också tagit plats i det av regeringen inrättade 
Kunskapsstyrningsrådet samt påbörjat arbetet i det egna Insynsrådet. 
Alla dessa forum är mycket värdefulla för myndighetens utveckling och 
framgång i sitt uppdrag. 

En grund är lagd för myndighetens fortsatta uppbyggnad. Det första 
hela verksamhetsåret har gett viktiga erfarenheter och insikter. 
Utvecklingsarbetet fortsätter under 2016 och då med värdefulla bidrag 
bland annat från den myndighetsanalys regeringen gett Statskontoret 
i uppdrag att genomföra och myndighetens egen medarbetarunder-
sökning. 
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Flera utmaningar väntar när det gäller att åstadkomma den samhälls-
utveckling som behövs inom funktionshinderområdet. Det är min 
förhoppning och övertygelse att den kunskap som MFD – genom sina 
kompetenta medarbetare – generar, stimulerar, sammanställer, 
bearbetar och sprider ska vara ett centralt bidrag i arbetet. 

Anne Holm Gulati 
Generaldirektör 
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2. En expertmyndighet inom
funktionshindersområdet
2.1 Funktionshindersområdet 
Myndigheten för delaktighets (MFD) verksamhetsområde omfattar i 
stort sett alla samhällssektorer och en stor mängd aktörer är verk-
samma inom det. Hindren för delaktighet varierar från område till 
område och från person till person. Det innebär att arbetet med att 
undanröja hinder och öka möjligheterna till delaktighet för alla 
människor, oavsett funktionsförmåga, är ett komplext och krävande 
uppdrag. Det kräver, förutom många aktörers samlade insatser, också 
stor uthållighet. Det handlar om att säkerställa människors rättig-
heter och att bygga ett för framtiden hållbart samhälle. Det arbetet 
måste också ses som en ständigt pågående process. 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
är en av utgångspunkterna för arbetet på området. Den ratificerades 
av Sverige år 2009. Syftet är att identifiera och undanröja hinder som 
finns för att människor med funktionsnedsättning ska komma i 
åtnjutande av de mänskliga rättigheter de redan har enligt övriga 
konventioner på området. 

En annan utgångspunkt för arbetet är regeringens funktionshinders-
politik och strategin för dess genomförande. Funktionshinders-
politikens mål på nationell nivå är ett samhälle med mångfald som 
grund, utformat så att människor med funktionsnedsättning i alla 
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor 
för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. 

2.2 Expertmyndigheten 
Funktionshinderspolitiken bygger på de svenska konventionsåtagan-
dena. MFD:s roll i genomförandet är att fungera som en expertmyndig-
het på området. Det innebär bland annat att i olika sammanhang och 
på olika sätt bidra med kunskap – egen och andras – så att aktörer 
med ansvar för politikens genomförande, konventionens implemente-
ring och undanröjandet av hinder för delaktighet ges bästa möjliga 
kunskapsbas för beslutsfattande och andra insatser utifrån sina 
respektive roller och uppdrag i den samhällsutveckling som ska till. 

7 
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MFD är en förhållandevis liten myndighet, med ett mycket stort verk-
samhetsfält och många olika aktörer inom snart sagt alla samhälls-
sektorer (offentlig verksamhet, det civila samhället, näringslivet). Det 
gör att rollen som expertmyndighet inte bara ställer krav på en hög 
grad av kvalitet i produktionen utan också på ett kontinuerligt och 
aktivt arbete för att hitta de mest effektiva formerna för arbetet och för 
samarbetet.  
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2.3 Följa och stödja utvecklingen 
Utifrån uppdrag och instruktion har MFD valt att dela in sin verksam-
het i de två övergripande områdena ”följa utvecklingen” och ”stödja 
utvecklingen”.  

Inom ramen för området ”följa utvecklingen” återfinns stora delar av 
den uppföljningsverksamhet som övertagits från Handisam och som 
har sin grund i ett antal stora regeringsuppdrag. Med det som bas har 
myndigheten under året tagit ytterligare steg för att etablera ett 
uppföljningssystem som på sikt, på ett systematiskt och kontinuerligt 
sätt, ska kunna spegla bland annat levnadsvillkoren för personer med 
funktionsnedsättning och olika aktörers insatser på området. 
Målsättningen är att resultaten från uppföljningen ska vara en 
användbar kunskapskälla för beslutsfattare, det civila samhället, 
enskilda personer och andra med intresse eller ansvar för funktions-
hindersfrågor. På så sätt bidrar myndighetens verksamhet till att 
beslut kan fattas, prioriteringar göras, diskussioner föras och krav 
ställas utifrån gedigen kunskap om situationen och utvecklingen. 

Att ”stödja utvecklingen” handlar för MFD:s del dels om att bidra till 
att kunskap utvecklas, dels att kunskap sprids. Myndigheten ska på 
ett systematiskt sätt stödja relevant forskning och innovation inom det 
egna verksamhetsområdet. Flera regeringsuppdrag handlar om att ta 
fram specifik kunskap inom olika områden. Myndighetens ambition är 
också att, utifrån bland annat iakttagelser i uppföljningen, göra – eller 
låta göra – fördjupade studier i centrala frågeställningar. Sådana 
studier kommer till exempel kunna ge svar på frågor om orsaker till 
varför situationen ser ut som den gör, varför genomförda insatser inte 
lett till avsedda resultat eller vilka insatser som är angelägna att 
genomföra. Inte minst viktigt är att också fortsätta arbetet för att hitta 
effektiva former för spridning av den kunskap som finns – inom 
myndigheten och hos andra aktörer. I standardiseringssammanhang 
bidrar myndigheten sedan länge med kunskap om hur olika hinder för 
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delaktighet kan förebyggas. Välfärdsteknologiska lösningar kan vara 
ett annat sätt att undanröja hinder och myndigheten arbetar med att 
sprida kunskap så att de personer som upplever att välfärdstekno-
logiska lösningar ökar deras möjlighet till delaktighet får chansen att 
använda dessa. 

En stor utmaning och möjlighet ligger i att se till att alla de aktörer 
vars arbete ingår i MFD:s uppföljning har den kunskap som just de 
behöver för att ta de fortsatta stegen i sitt utvecklingsarbete. I dessa 
delar har flera insatser genomförts under året och även ett utveck-
lingsarbete bedrivits. Att hitta de arbetsformer där myndighetens 
insatser för att utveckla och sprida kunskap stödjer samhällsutveck-
lingen inom funktionshindersområdet på mest effektiva sätt kommer 
att fortsätta under 2016.  

2.4 Organisationen 
MFD är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att general-
direktören fattar beslut på myndighetens vägnar och ensam bär 
ansvaret för verksamheten inför regeringen. Myndighetens insynsråd 
bidrar till att uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt 
inflytande, men det har inga beslutsbefogenheter. Myndigheten har 
två avdelningar med ansvar för var sitt verksamhetsområde, 
Utveckling och Analys respektive Kunskap och Riktlinjer. Utöver 
dessa avdelningar finns också avdelningen för Kommunikation och 
Stöd respektive Samordning och Service.  

Under 2014 lades tid på att skapa en gemensam grund för verksam-
heten i den styrmodell som då arbetades fram.  Styrmodellen 
innehåller verksamhetsidé, mål på kort och lång sikt, en indelning av 
verksamheten i centrala processer samt vissa strategier för hur arbetet 
ska bedrivas. Den kompletteras av en arbetsordning som fördelar 
ansvar, befogenheter och uppgifter i organisationen samt en 
verksamhetsplan med aktiviteter för att uppnå årets mål. Därutöver 
pågår arbete med att formulera styrande dokument i form av policies, 
rutiner och planer. Arbetet med att skapa interna arbetssätt och en 
gemensam arbetskultur som stöder verksamhetens inriktning och 
bidrar till god arbetsmiljö tar både tid och kraft, vilket kan förväntas 
när en ny verksamhet ska byggas.  
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När verksamhetsåret summeras kan konstateras att en hel del gott 
arbete utförts men att ett antal verksamhetsmål inte kunnat uppnås. 
En begränsad del av redovisad arbetstid har ägnats åt de prioriterade 
aktiviteterna. I takt med att berättigade krav och förväntningar på 
verksamheten ökar blir behovet av arbetsformer som leder till 
effektivitet och kvalitet allt mer angelägna. Insatserna för att etablera 
den nya verksamheten kommer därför att intensifieras under det 
kommande året. Den medarbetarundersökning som genomförts under 
slutet av året kommer att vara ett viktigt underlag för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Även den myndighetsanalys som regeringen gett 
Statskontoret i uppdrag att utföra kommer att bli en viktig del i det 
fortsatta arbetet. 

10 
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3. Resultatredovisning 
3.1 Verksamhetens finansiering 
För kärnverksamhetens bedrivande har myndigheten erhållit statligt 
anslag vilket jämte bidrag för särskilda uppdrag och smärre övriga 
intäkter utgör myndighetens samlade finansiering. För 2015 redovisar 
myndigheten ett anslagssparande. Det utgående överföringsbeloppet 
uppgår till 4 322 tkr, varav 1 176 tkr efter indrag utgör ingående 
överföringsbelopp från 2014. Årets överskott är huvudsakligen att 
hänföra till vissa planerade men ej genomförda köp av tjänster 
kopplade till verksamhetsplanens utecklingsinriktatde aktiviteter.  

Tabell 1. Fördelning av anslag och övriga intäkter, tkr, år 2014–2015. 
Kostnaderna överensstämmer med intäkterna*). 

Verksamhetsområde 2015 2014 

Följer utvecklingen – anslag  17 810 10 536 

Följer utvecklingen – bidrag 512 1 029 

Stödjer utvecklingen – anslag 32 213 27 579 

Stödjer utvecklingen – bidrag 8 681 4 390 

Hjärnkoll – bidrag 297 13 135 

Totalt 59 513 56 669 

*) Till följd av myndighetens etablering år 2014 och därmed en ny organisationsindelning i 
två verksamhetsområden i förhållande till tidigare tre verksamhetsgrenar, redovisas i 
tabell 1 enbart en tidserie om två verksamhetsår, detta med hänvisning till att den direkta 
jämförbarheten med 2013 är låg. 
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Kostnader för ledning, verksamhetsstöd och övriga gemensamma 
kostnader såsom exempelvis hyra och IT, är fördelade som 
overheadkostnader med lönekostnader per verksamhetsgren som 
fördelningsnyckel. 

3.2 Prestationer 
Enskilda prestationers kostnader redovisas i årsredovisningen 
bestående av: 

Personalkostnad  – kostnader baserade på redovisad tid i Palasso. 
Övriga kostnader inklusive transfereringar. 
Overheadkostnad baserad på lönekostnad per prestation i relation till  
respektive verksamhetsgrens totala löne- och overhead-kostnad. 

Avseende kampanjen Hjärnkoll baseras overhead-kostnaden på 
särskilt beslut (A56/2014). 

Två avsnitt i innevarande instruktion under paragraf 4 kommer att 
genomföras först längre fram och presenteras inte i årsredovisningen. 
Det ena handlar om att utveckla kunskap om hur samspelet mellan 
generella välfärdsteknologilösningar och personligt utformade 
hjälpmedel fungerar för den enskilde. Det andra handlar om att 
upphandla ledarhundar.  
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4. Verksamhetsområden 
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4.1 Följer utvecklingen 
Myndigheten för delaktighet arbetar på lång sikt med att utveckla 
uppföljningssystemet för att på ett tillförlitligt sätt kunna beskriva 
situationen och utvecklingen vad gäller möjligheten för alla 
människor, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga i samhället. 

Myndigheten följer särskilt levnadsvillkoren för personer med 
funktionsnedsättning och det pågår ett långsiktigt arbete med att 
fastställa kvaliteten i underlaget. En utvärdering av arbetet med 
myndighetens panel Rivkraft har genomförts i syfte att göra den till ett 
än bättre verktyg för att samla in kunskap och erfarenheter från 
personer med funktionsnedsättning och som ett komplement till den 
officiella statistiken. Möjligheterna att beskriva och följa barns 
delaktighet har under året setts över, liksom möjligheterna till 
uppföljning inom utbildningsområdet. 

Myndigheten följer, genom egna uppföljningssystem, olika samhälls-
aktörers insatser. Syftet är att kunna beskriva både situationen och 
utvecklingen. En förstudie kring uppföljning av myndigheterna har 
genomförts och har för avsikt att resultera i ett utvecklingsarbete 
under 2016. Myndigheten ser även över möjligheterna att följa 
landstingens arbete. Vad gäller kommunernas arbete genomförs sedan 
flera år en kommunuppföljning, vars syfte är att både kunna följa 
utvecklingen och stödja kommunerna i deras arbete. 

Framöver kommer verksamheten tydligare delas upp i en uppföljnings-
del och en analysdel. Under året har en fördjupad analys ur ett 
jämställdhetsperspektiv genomförts och ambitionen är att årligen 
genomföra minst en fördjupande analys. De samhällsekonomiska 
analyser som myndighetens instruktion pekar ut har under året inte 
genomförts.  

Omvärldsanalysen är en viktig del i att följa utvecklingen inom 
funktionshindersområdet. Under året har det skett förberedelser inför 
att effektivisera myndighetens arbete med omvärldsbevakning och 
analys och det kommer att fortsätta under 2016. 
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4.1.1 Ett samlat uppföljningssystem  

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 2013 

Personalkostnader tkr 875 873 1 088 

Övriga kostnader tkr 251 183 283 

Overhead-kostnader tkr 876 1 051 - 

Totalt tkr 2 002 2 107 1 371 

Myndigheten har i uppdrag att utveckla ett sammanhållet system för 
att följa och analysera utvecklingen inom funktionshinderspolitiken.  

Det samlade uppföljningssystemet består av flera olika delar där både 
egna undersökningar och externa statistikkällor ingår. En central del i 
uppföljningen under den funktionshinderspolitiska strategin är också 
de årliga rapporter som de strategiska myndigheterna redovisar  

Tillsammans ger källorna en samlad bild av utvecklingen i funktions-
hinderspolitiken. Redovisningen av resultaten sker i flera former men 
särskilt i lägesrapporten - Samlad uppföljning av funktionshinders-
politiken – Hur är läget? som lämnades till regeringen 15 maj 2015.  

I myndighetens uppdrag ingår också att med utgångspunkt i de 
strategiska myndigheternas årliga rapporter sammanställa och 
analysera utvecklingen och resultatet av myndigheternas arbete med 
de av regeringen beslutade delmålen för respektive verksamhet. 
Analysen av delmålen redovisas kortfattat i Hur är läget? men också i 
sin helhet i en särskild bilaga - Myndigheten för delaktighets analys av 
delmål i funktionshinderspolitiken. Myndigheten har också analyserat 
respektive myndighets arbete mot delmålen och skriftliga 
återkopplingar har skickas till respektive myndighet.  

Myndigheten bedömer att det skedde en mer positiv utveckling i de 
strategiska myndigheternas arbete under 2014 jämfört med tidigare 
år. Fler insatser har genomförts och det verkar finnas en ökad 
medvetenhet kring funktionshindersperspektivet i myndigheternas 
arbete. Av 76 delmål bedöms 9 procent vara uppnådda och 12 procent 
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tros vara nåbara till 2016. Samtidigt kvarstår bedömningen att 
majoriteten av delmålen inte kommer vara uppnådda 2016.  

Generellt visade den samlade uppföljningen för 2015 att utvecklingen, 
precis som tidigare år, går framåt mot ett mer inkluderande samhälle 
men att takten är långsam. Tillgängligheten ökar något på vissa 
områden och fler insatser görs. Dock är det fortfarande många 
personer med funktionsnedsättning som inte kan delta i samhället på 
lika villkor. Myndighetens bedömning är att det kommer ta lång tid 
innan det går att se en ökad delaktighet till följd av insatserna som 
genomförs. 

Utifrån analyserna och de skriftliga återkopplingarna av delmålen 
erbjöd myndigheten  återkopplingsmöten med respektive myndighet, 
vilket resulterat i möten med 20 myndigheter i maj 2015. Mötena 
innehöll diskussion och stöd från Myndigheten för delaktighet kring 
arbetet med delmålen. 

Myndigheten  erbjöd också respektive myndighetshandläggare på 
Regeringskansliet motsvarande möte och sex möten genomfördes i juni 
2015. Resultaten av den samlade analysen presenterades också för den 
interdepartementala gruppen för funktionshinderspolitiken i april 
2015. 

Volymtabell 1. Ett samlat uppföljningssystem 
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Prestation ett samlat uppföljningssystem 2015 2014 

Regeringsuppdrag 1 1 

Konferenser 1 2 

Konferensdeltagare 28 278 

Rapporter 1 1 

Återkoppling/rapporter till strategiska 
myndigheter 

22 22 

Beställda rapporter 805 1 737 

Bilagor 1 - 

Debattartiklar - 1 
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4.1.2 Kommunuppföljningen  

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion. 

Prestationens kostnader 2015 2014 2013 

Personalkostnader tkr 880 839 542 

Övriga kostnader tkr 686 813 490 

Overhead-kostnader tkr 882 1 009 - 

Totalt tkr 2 448 2 661 1 032 

Myndigheten  följer upp kommuners och regionala kollektivtrafik-
myndigheters arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning. 

Områdena fysisk tillgänglighet, arbetsmarknad, kultur, idrott och 
utbildning följdes upp och presenterades för andra gången i maj 2015. 
Transportområdet följdes också upp och redovisades. I det fallet 
skickades enkäter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 

Inför uppföljningen 2015 har myndigheten arbetat med att 
kvalitetssäkra och utveckla de enkäter som skickas till kommuner och 
regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

Alla enkäter skickades ut i januari 2015. Resultaten från 
uppföljningen bearbetades under våren och presenterades i maj 2015 
på myndighetens webbplats www.mfd.se/kommunuppföljning. 
Resultaten presenterades även i kommun- och landstingsdatabasen 
Kolada. 

Antalet kommuner som deltog i uppföljningen 2015 ökade jämfört med 
året innan, se volymtabell 2.  

https://www.mfd.se/kommunuppf�ljning
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Volymtabell 2. Antal deltagande kommuner i kommunuppföljningen 
(procent). 

Prestation kommunuppföljningen 2015 2014 

Enkät fysisk tillgänglighet procent 65 (+6) 59 

Enkät arbetsmarknad procent 65 (+6) 59 

Enkät kultur procent 72 (+7) 65 

Enkät idrott procent 71 (+6) 65 

Enkät utbildning procent 68 (+15) 53 

Enkät transport procent 86 (0) 86 

Uppföljningens resultat kommunicerades genom direkta kontakter 
med kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter och också 
genom sociala medier samt regionalt målgruppsanpassade press-
meddelanden. På webbplatsen utvecklades möjligheten för respektive 
kommun och kollektivtrafikmyndighet att ta ut sitt eget resultat i 
särskilda rapporter samt möjligheten att jämföra sig med kommun-
typer som på olika sätt motsvarar den egna kommunen. 

Under 2015 avslutades också arbetet med en förstudie kring uppfölj-
ning av landsting och regioner. Detsamma gäller en kartläggning av 
möjligheterna för uppföljning av områdena socialpolitik och folkhälsa 
som omfattas av grunduppdraget och som idag delvis följs upp av 
Socialstyrelsen respektive Folkhälsomyndigheten. 

Resultaten från 2015 visar generellt att de deltagande kommunerna 
utvecklat sitt arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning jämfört med 2014. Utvecklingen är 
dock endast svag och skiljer sig åt för olika områden och indikatorer.  

Resultaten bekräftar tidigare resultat om att kommunerna har kommit 
olika långt fram i arbetet för ökad tillgänglighet och delaktighet 
mellan olika områden. Detta är synligt såväl på övergripande nivå 
bland alla kommuner samt inom enskilda kommuner där ett område 
kan ha betydligt högre resultat än andra. Resultaten indikerar att 
funktionshindersfrågorna ofta är isolerade inom olika delar av 
kommunerna och att många kommuner skulle kunna ta ett mer samlat 
grepp kring detta arbete. 
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Volymtabell 3. Kommunuppföljningen 

Prestation kommunuppföljningen 2015 2014 

Antal politikområden (enkäter)  6 6 

Antal pressklipp 22 21 

Antal besökare på webbsidan 
http://www.mfd.se/kommunuppfoljning/ 

8 198 5 825 

Antal unika besökare på webbsidan 
http://www.mfd.se/kommunuppfoljning/ 

4 723 3 968 

4.1.3 Myndighetsenkäten  

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 493 422 

Övriga kostnader tkr 27 0 

Overhead-kostnader tkr 494 507 

Totalt tkr 1 014 929 

Statliga myndigheters verksamhet, information och lokaler ska vara  
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning enligt förordningen 
(2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av 
funktionshinderspolitiken. Myndigheten för delaktighet följer efterlev-
naden av förordningen  genom att en gång årligen skicka ut en enkät  
till alla statliga myndigheter med fler än tio anställda. Svaren redo-
visas i webbverktyget Öppna jämförelser samt i årliga rapporter.  

2015 års uppföljning av tillgängligheten i staten visar att endast nio av 
257 svarande myndigheter uppfyller alla kriterier för grundläggande 
tillgänglighet. Samtidigt visar drygt en tredjedel av myndigheterna en 
positiv utveckling när det gäller den grundläggande tillgängligheten.  

http://www.mfd.se/kommunuppfoljning/
http://www.mfd.se/kommunuppfoljning/
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Precis som tidigare år går de största framstegen att se inom området 
information och kommunikation. Fler myndigheter än tidigare år 
anger exempelvis att den egna webbplatsen har en tydlig struktur och 
övergripande formgivning. Det är också större andel av myndigheterna 
som blivit bättre på att erbjuda alternativa format och där myndig-
heterna i större utsträckning än tidigare år har infört rutiner för detta.  

Myndighetsenkäten och webbverktyget Öppna jämförelser har med 
stor sannolikhet haft en del i den positiva utvecklingen som går att se. 
Förutom att årligen adressera frågan om tillgänglighet återkopplar 
den också till förordning (2001:526) och myndigheternas ansvar utifrån 
denna. Mycket pekar på att framförallt Öppna jämförelser som verktyg 
har haft en pådrivande effekt.  

Årets öppna jämförelser i staten visar också att integreringen av 
funktionshindersperspektivet i myndigheternas planmässiga arbete 
har ökat överlag. Det går framförallt att se framsteg i det systematiska 
arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet, men också i myndigheternas 
rekryteringspolicy. Myndigheterna har i år satsat mer på utbildningar, 
både när det kommer till generella utbildningar om tillgänglighet men 
även när det kommer till att utbilda personer med personalansvar. 
Även fler myndigheter har upprättat rutiner för klagomål.  

Ett arbete har inletts under 2015 med en förstudie i anknytning till det 
kommande reviderings- och utvecklingsarbete av Myndighetsenkäten 
som aviserats under 2014. Syftet med förstudien är att försöka 
kartlägga på vilket sätt Myndighetsenkäten kan utvecklas för att på 
ett bättre sätt följa upp förordning (2001:526). Med koppling till 
förstudien har intervjuer gjorts med sex utvalda myndigheter och en 
enkät har ut skickats till 90 myndigheter som angivit ett intresse om 
att vara med i utvecklingsarbetet.  

Volymtabell 4. Myndighetsenkäten. 

Antal svarande myndigheter 2015 2014 

Bastal: Antal svarande myndigheter  257 285 

Svarsfrekvens procent 95 96 
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4.1.4 Rivkraft 

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion. 

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 281 106 

Övriga kostnader tkr 734 662 

Overhead-kostnader tkr 281 128 

Totalt tkr 1 296 896 

Rivkraft är myndighetens panel bestående av personer med funktions-
nedsättning. Panelen svarar vid flera tillfällen under året på frågor om 
hur de upplever sin vardag. Svaren från panelen utgör ett viktigt 
underlag till uppföljningen av funktionshinderpolitiken och ger en bild 
av hur politiken påverkar människors vardag i praktiken. Detta är en 
unik källa som ger möjlighet att identifiera hinder och samla förslag 
om hur dessa kan undanröjas.  

Under hösten 2015 skickades en grundenkät till panelen för att 
uppdatera bakgrundsfakta och aktiva deltagare. Inför utskicket av 
grundenkäten genomfördes en mindre marknadsföringsinsats. Den gav 
cirka 100 nya deltagare. Samtidigt har vissa deltagare valt att sluta i 
Rivkraft, vilket innebär att det totala antalet deltagare i Rivkraft har 
minskat något under året och består nu av cirka 1 400 personer. 
Andelen svarande har däremot ökat och varit cirka 85 procent på 
senaste enkäterna. Det är viktigt med kontinuerliga marknadsförings-
insatser för att få nya deltagare, då man inte kan förvänta sig att alla 
är kvar i panelen år efter år. En årlig grundenkät och rensning av 
deltagare som inte är aktiva är en bra metod för att se till att ha en 
aktuell panel.  Antal svarande är därmed relativt stabilt på lite över  
1 200 personer per enkät. 

Under 2015 har det, förutom grundenkäten, genomförts sex enkäter 
inom olika politikområden. Enkäterna har handlat om områdena: IT, 
medier, idrott, konsumentfrågor, kultur, rättsväsende och arbets-
marknad. Inom området socialpolitik har även enkäter om LSS, lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, genomförts. Frågor har 
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också ställts i samarbete med Konsumentverket gällande tågresor och 
med Socialstyrelsen gällande hjälpmedel. 

Resultaten från Rivkraft kommer att ge värdefullt underlag till vidare 
analys och som ska redovisas 2016 i slutrapporten för strategin för 
genomförande av funktionshinderspolitiken. .  

Resultaten från Rivkraft finns på www.mfd.se/uppfoljning/rivkraft 
samt i rapporten ”Hur är läget 2015?” Resultaten visar bland annat att 
fler än var tredje uppger att de behöver hjälp när de handlar livsmedel. 
Det är framför allt tillgängligheten som behöver förbättras i butikerna, 
till exempel vad gäller framkomlighet, höjd på hyllor och tydlig 
skyltning.   

Vad gäller kultur uppger 31 procent av de svarande att de besöker 
kulturaktiviteter minst någon gång i månaden, samtidigt som 28 
procent har upplevt sig diskriminerade i samband med kulturella 
aktiviteter. För de flesta handlar diskrimineringen om fysiska 
förutsättningar som trappor, brist på hörslingor, att det inte finns 
rullstolsplatser samt avsaknad av hiss.  

http://www.mfd.se/uppfoljning/rivkraft
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4.2 Stödjer utvecklingen  
MFD arbetar på lång sikt för att myndighetens kunskap och verktyg 
ska bidra till samhällsaktörernas utvecklingsarbete och till en ökad 
medvetenhet i samhället så att alla, oavsett funktionsförmåga, kan 
vara delaktiga.  

Myndigheten utvecklar nu formerna för metodik för kunskapsutveck-
ling och för att främja innovation inom funktionshindersområdet. Ett 
sådant arbete bidrar till att utveckla den samlade kunskapen inom 
funktionshindersområdet och kan, genom rätt spridning, främja den 
önskade samhällsutvecklingen på området. 

Myndigheten kommer under det kommande året att arbeta vidare med 
att tydliggöra, organisera och kommunicera stödet till samhällets 
aktörer. 

Inom ramen för kunskapsutveckling och spridning deltar myndigheten 
i flera olika nätverk och för olika kunskapsområden tillsammans med 
andra myndigheter, kommuner, landsting, olika bransch- respektive 
användarrepresentanter med flera. Genom att samla kompetenser och 
arbeta tvärsektoriellt möjliggörs förverkligande av gemensamma mål 
samtidigt som stuprörstänkande motverkas. 

I utveckling och spridning av kunskap är ett nära samarbete med 
andra myndigheter viktigt. Myndigheten har under året, tillsammas 
med Socialstyrelsen och e-Hälsomyndigheten, producerat och 
tillgängliggjort en webbutbildning inom områdena e-hälsa och 
välfärdsteknologi i socialtjänsten. Målet med webbutbildningen var att 
öka förståelsen för syftet med e-hälsa och välfärdsteknologi samt deras 
användningsområden. Webbutbildningen lanserades på den nationella 
webbplatsen Kunskapsguiden och på Myndigheten för delaktighets 
webbplats den 1 september 2015. 

Som ett annat led i kunskapsutveckling och spridning genomför 
myndigheten en mängd föreläsningar om verksamhetsområdet både 
nationellt och internationellt. Vidare ger myndigheten rådgivning vid 
förfrågningar på telefon eller via e-post. Förfrågningarna spänner över 
ett mycket stort fält och kan gälla allt från riktlinjer för dörrmått till 
generella inkluderings- och delaktighetsfrågor. Under september 
månad kartlades och dokumenterades inkommande förfrågningar och 
mot denna kartläggning kan skattas att ungefär 600 förfrågningar 
besvaras årligen. 
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4.2.1 Förslag på struktur för genomförande, uppföljning 
och inriktning inom funktionshinderområdet.  

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 287 - 

Övriga kostnader tkr 401 - 

Overhead-kostnader tkr 287 - 

Totalt tkr 975 - 

Myndigheten för delaktighet fick den 21 maj 2015 ett regerings-
uppdrag att ta fram förslag på struktur för genomförande, uppföljning 
och inriktning inom funktionshindersområdet. Uppdraget ska 
redovisas 30 juni 2016. En plan för genomförandet lämnades till 
regeringen 31 augusti 2015. Planen beskrev fem olika faser varav de 
tre första faserna har genomförts under 2015.  

Fas 1 omfattade planering och Myndigheten för delaktighet har i 
denna fas planerat genomförandet av uppdraget mer ingående, 
organiserat arbetet samt skapat och haft inledande möten med en 
strategisk samrådsgrupp bestående av representanter från 
funktionshindersrörelsen. Konsulttjänster har också upphandlats.  

Fas 2 har bestått i att teckna en bild av bakgrunden och framväxten av 
dagens funktionshinderspolitik samt studera andra tvärpolitiska 
områden likväl som andra länder funktionshinderspolitik.  

Fas 3 är den mest omfattande fasen under 2015. Myndigheten för 
delaktighet har genomfört sex olika tematiska workshops där lite drygt 
60 olika myndigheter, funktionshindersförbund, kommuner, landsting 
samt SKL med flera har deltagit och diskuterat erfarenheter av 
funktionshinderspolitiken hittills och inspel på hur den kan bli mer 
effektiv och systematiskt framöver. Myndigheten för delaktighet har 
också erbjudit myndigheter, kommuner, regioner, SKL och funktions-
hindersrörelsen att inkomma med skriftliga synpunkter. Totalt inkom 
cirka 50 skriftliga underlag.  
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Under hösten har en genomgång av de regelverk som har bäring på 
funktionshinderspolitiken genomförts och luckor i regelverken har 
identifierats. Vidare analyser av tvärpolitiska områden och andra 
länders funktionshinderspolitik har genomförts och Myndigheten för 
delaktighet har träffat relevanta aktörer som har en nyckelroll eller ett 
ansvar på andra områden och i andra länder. Höstens kunskaps-
inhämtning kommer att ligga till grund för det kommande arbetet med 
analys och förslagsformulering.  

4.2.2 Riktlinjer 

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 2013 

Personalkostnader tkr 653 342 132 

Övriga kostnader tkr 262 76 369 

Overhead-kostnader tkr 653 412 - 

Totalt tkr 1 568 830 501 

Riktlinjer med krav för tillgänglighet är centralt i implementeringen 
av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. De statliga myndigheternas ansvar för genomförande av 
funktionshinderspolitiken slogs fast i förordning 2001:526. Av 
förordningen framgår att Myndigheten för delaktighet ska stödja 
tillämpningen kunskapsmässigt. Myndigheten gav under året ut 
skriften Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren. Det är en reviderad 
version av motsvarande riktlinjer från Handisam. Under året 
beställdes 1.481 st skrifter Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren 
från myndigheten. År 2014 beställdes 997 st av motsvarande skrift. 

När Sverige ratificerat FN-konventionen breddades målgruppen från 
enbart statliga myndigheter under regeringen till även kommunala 
myndigheter som en rekommendation för arbete i enlighet med FN-
konventionen. Syftet var att få riktlinjerna till en ”de facto standard” 
för tillgänglighetsförbättring och för hur diskriminering av personer 
med funktionsnedsättning kan förebyggas. Detta i enlighet med 
intentionen att det offentliga ska vara ett föredöme.  
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För statliga myndigheter som bedriver verksamhet under 
diskrimineringslagen är riktlinjerna utpekade av regeringen som ett 
tolkningsunderlag för vad som är ”bristande tillgänglighet” eftersom 
myndigheterna också lyder under förordningen.  

Revideringen har förbättrat kvaliteten som tolkningsunderlag. Det har 
exempelvis inneburit hänvisning till standarden SS EN 310 459 om 
tillgänglighetskrav för informations- och kommunikationsteknik för 
upphandling och därmed stringentare skrivningar om inredning och 
utrustning. De inledande avsnitten har fått ny struktur och det 
hänvisas till diskrimineringsformen ”bristande tillgänglighet” i 
diskrimineringslagen. I övrigt har revideringen plockat upp förändrade 
föreskrifter främst inom området för tillgängliga lokaler. Texterna om 
information har moderniserats.  

För fortsatt utveckling av riktlinjerna har årets revidering tydliggjort 
att MFD behöver skärpa förvaltningsorganisationen. Under 
revideringsarbetet framkom följande som väsentligt:  

• Dialog med funktionshinderrörelsen och företrädare för övriga 
slutanvändande konsumenter/invånare/medborgare. 

• Kopplingar och tydliga hänvisningar till kommande och 
befintliga krav inom standardiseringen, exempelvis inom 
kognitionsområdet och EPUB 3. 

• Samverkan med myndigheter exempelvis PTS,  
hänvisning till webbriktlinjer.se, Institutet för språk och 
fornminnen, Språklagen, Arbetsmiljöverket och Boverket, vars 
föreskrifter ligger till grund för rekommendationer.  
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Prestationen svarar mot paragraf 3 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 2 738  825 

Övriga kostnader tkr 2 715 3 348*) 

Overhead-kostnader tkr 424 993 

Totalt tkr 5 877 5 166 

*) Inklusive transfereringar på 1 017 tkr. 

Myndigheteten för delaktighet fick i uppdrag den 13 januari 2015 att 
fortsätta samverka med Socialstyrelsen i uppdraget gällande 
information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och 
hemsjukvård. Syftet med regeringsuppdraget är att ge kommunerna 
goda förutsättningar att utveckla användningen av digitala tjänster 
och implementera välfärdsteknik / välfärdsteknologi för att ge äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning möjlighet till ökad 
trygghet, självständighet, aktivitet och delaktighet i samhället oavsett 
var innevånaren bor. 

I uppdraget ingår att ge stöd till kommuner gällande implementering 
och användning av välfärdsteknologi och att ta fram och sprida 
information om digitala trygghetstjänster. Teknik för personer med 
nedsatt beslutförmåga ska särskilt beaktas. Kunskapen inom området 
har samlats och finnas tillgänglig för intresserade kommuner. 
Uppdraget bedrivs i projektform i samverkan med Socialstyrelsen som 
bistår med juridisk kompetens när det gäller lagstiftning, integritet 
och etik vid implementering och användning av välfärdteknologi.  

Projektet erbjuder regionala konferenser i samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting, Post- och telestyrelsen / Bredbandsforum 
och Socialstyrelsen för att informera och stödja kommunerna i arbetet 
med införande av digitala tjänster. Projektet erbjuder även stöd till 
regionerna kring arbetet med trygghetslarm i form av utbildningar. 
Inom myndigheten har permanentats en funktion som har till uppgift 
att stödja kommuner med implementering och information gällande 
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digitala tjänster och en analys av kommunernas behov är genomförd.  
Till projektet finns även kopplat en följeforskare inom 
kompetensområdet lärandeforskning som följer projektets aktiviteter 
och områden. Uppdragets samlade information och kunskap finns 
tillgänglig på webbplatsen samt via en kompletterade Facebookgrupp. 

Projektet samverkar även med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Swedish Standards Institute, Upphandlingsmyndigeten 
samt eHälsomyndigheten. Samråd sker med pensionärs- och 
funktionshindersorganisationerna.  

Regeringen gav Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och 
eHälsomyndigheten i uppdrag att i samverkan med Sveriges 
kommuner och landsting, Famna och Vårdföretagarna producera och 
tillgängliggöra en webbutbildning inom områdena e-hälsa och 
välfärdsteknologi i socialtjänsten1. Socialstyrelsen ansvarade för 
samordning av uppdraget. Målet med webbutbildningen var att öka 
förståelsen för syftet med e-hälsa och välfärdsteknologi samt deras 
användningsområden. Webbutbildningen lanserades på den nationella 
webbplatsen Kunskapsguiden och på Myndigheten för delaktighets 
webbplats den 1 september 2015. Ett arbete pågår med att ta fram en 
ny webbutbildning som handlar om etik och integritet vid införande av 
välfärdsteknik och e-hälsa. 

Sammantagen analys av uppdraget är att kommunerna framledes har 
ett stort behov av fortsatt stöd med allt från övergripande strategiska 
beslut till operativt stöd gällande implementering.  

Uppföljningsenkäter sker av de regionala konferenserna och 
enkätsvaren visar på goda resultat gällande där arbetet i kommunerna 
har lett till framtagande av vägledningar och beslutsfattande. 
Projektet har inlett ett implementationsarbete med ett 25-tal 
kommuner och deltar aktivt i relevanta forum inom rådet exempelvis 
äldreomsorgsdagarna och socialchefsdagarna. Resultatuppföljning sker 
i samverkan med Socialstyrelsens enkät om kommunernas utveckling 
av digitala välfärdstjänster/e-Hälsa. Uppdraget ska redovisas den 15 
mars 2016.  

                                            
1 http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/E-halsa-och-valfardsteknologi-i-
socialtjansten/Sidor/Default.aspx 

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/E-halsa-och-valfardsteknologi-i-socialtjansten/Sidor/Default.aspx
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Prestation Digitala tjänster  
och teknik 

Resultat 
2015 

Kommentar 

Behovsinventering antal 
intervjuade kommuner 

28  

Webbsida, besök 

 

- Lansering februari 2016 på 
konferens MVT, Möteplats 
välfärdsteknologi och e-hälsa,  

Webbsida, antal kommuner som 
laddat upp/hämtat dokument 

- Lansering februari 2016 på 
konferens MVT 

Vägledningar, antal påbörjande 
rutiner/vägledningar/modeller 

3 Inklusive nyttokalkyl 

Vägledningar, antal klara 
rutiner/vägledningar/modeller 

3  

Implementering, antal påbörjade 
samarbeten med kommuner 

30 Varav hälften gäller  
kommuner avseende Teknik 
för personer med nedsatt 
beslutsförmåga 

Utbildningar trygghetslarm 4 6 planerade 2016 

Antal deltagare på utbildningar 
trygghetslarm  

100  

Antal regionala konferenser  6 6 planerade 2016 

Antal deltagare på regionala 
konferenser 

355  

Webbutbildning inom e-hälsa och 
välfärdsteknologi i socialtjänsten 

635 Under perioden 2015-09-01—
11-18 har 203 personer valt 
att ta ut ett intyg som visar att 
de är klara. 
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4.2.4 Webbaserad informationstjänst för 
konsumentprodukter 

Prestationen svarar mot paragraf 6 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 113 18 

Övriga kostnader tkr - - 

Overhead-kostnader tkr 113 - 

Totalt tkr 226 18 

Myndigheten  har under perioden juni 2014 till april 2015 haft ett 
regeringsuppdrag att genomföra en utredning och analys av 
förutsättningarna för att införa en ny webbaserad informationstjänst 
om konsumentprodukter. Uppdraget slutrapporterades den 1 april 
2015.  

Syftet med uppdraget var att öka kännedom och sprida kunskap om 
att modern teknik såsom konsumentprodukter kan utgöra och vara ett 
alternativ eller komplement till förskrivna hjälpmedel. I uppdraget 
ingick även att identifiera eventuella huvudmän och aktörer för att 
tillhandahålla webbtjänsten på ett kostnadseffektiv och kvalitets-
säkrat sätt.  I uppdraget har myndigheten  arbetat utifrån två olika 
inriktningar för att identifiera ansvarsfrågan och förutsättningarna för 
ett huvudmannaskap. Inriktningarna var hälso- och sjukvårdsområdet 
respektive konsumentområdet.  

Myndighetens slutsats och rekommendation är att inte utveckla en 
specifik produktdatabas och webbtjänst för konsumentprodukter. Dels 
är ansvarsfrågan otydlig och tjänsten bedömds inte kunna införlivas 
och vara ett komplement i befintliga hjälpmedelsförsörjningssystem. 
Det finns, vid tidpunkten för utredningen, inte heller förutsättningar 
eller intressenter för att långsiktigt driva, förvalta och finansiera en ny 
produktdatabas eller informationstjänst. 

Utredningen visade dock att det finns ett generellt upplysnings- och 
informationsbehov som kan tillgodoses genom redaktionella texter och 
material inom konsumentproduktområdet och detta skulle kunna lösas 
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genom att komplettera invånartjänsten Tema Hjälpmedel på 1177.se 
med redaktionella texter. 

Uppdraget utfördes av interna resurser i samverkan med intressenter 
och aktörer inom de olika inriktningarna, hälso- och sjukvårdsområdet 
och konsumentområdet. 

4.2.5 Forskning 

Prestationen svarar mot paragraf 3 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014*) 

Personalkostnader tkr 396 322 

Övriga kostnader tkr 281 26 

Overhead-kostnader tkr 397 388 

Totalt tkr 1 075 736 

*)  Kostnaderna för 2014 avser båda prestationerna forskning och innovation. 

I enlighet med regleringsbrev för 2015 ska myndigheten redovisa och 
motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten 
bedömer vara av störst strategisk betydelse utifrån myndighetens 
uppgifter och uppdrag. Detta arbete har genomförts parallellt med 
framtagande av underlag till 2016 års forskningsproposition. 

Processen för att identifiera kunskapsluckor och kunskapsbehov har 
sett ut så här: 

1. Kartläggning av och besök hos/intervjuer av ett antal centrala 
forskningsaktörer inom funktionshindersområdet  
• CASE vid Lunds Universitet  
• Certec vid Lunds Tekniska Högskola  
• Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet 
• Handikappförbunden 
• Harec vid Malmö Högskola 
• Funktionshindersforskningen vid Högskolan i Halmstad 
• Institutet för handikappvetenskap (IHV) 
• CACTUS vid Karolinska Institutet 
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• Skolan för datavetenskap och kommunikation vid Kungliga 
Tekniska Högskolan 

• Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings 
universitet 

• Institutionerna för socialt arbete, arbetsterapi och historia vid 
Umeå universitet 

• Centrum för forskning om funktionshinder och Sociologiska 
institutionen vid Uppsala universitet. 

Kartläggningen visade på vilket sätt forskningsaktörerna bedriver sin 
funktionshindersrelaterade forskning och hur tilldelningen av medel 
ser ut. 

2. Samla viktiga forskningsaktörer  
Vid en hearing, som arrangerades i mars 2015, fanns flera av de 
forskargrupper och funktionshindersorganisationer som omfattades av 
kartläggningen (se ovan) representerade. De medverkande 
formulerade sina bedömningar om framtida forskning. Syftet med 
hearingen var att sammanföra och utveckla idéer kring behov av 
kunskap och forskning inom funktionshindersområdet. Dessa idéer 
vägdes samman med resultat och erfarenheter från myndighetens egen 
verksamhet och arbetet med att följa och analysera situationen för 
personer med funktionsnedsättning och medverkan i att genomföra 
funktionshinderspolitiken. Sammanvägningen blev grundstommen till 
myndighetens underlag till forskningspropositionen.  

3. Innehållet i underlaget till forskningspropositionen 
Med utgångspunkt från punkterna 1 och 2 i processbeskrivningen ovan 
har myndigheten redovisat  regeringsuppdraget om kunskapsbehov 
och kunskapsluckor – det vill säga underlaget till forskningsproposi-
tionen – och valt Delaktighetsforskning som den överordnade rubriken. 
Prioriterade kunskapsområden inom delaktighetsforskningen är 
forskning om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, 
forskning om insatser mot hinder och för ökad delaktighet, forskning 
inom området kognitiv tillgänglighet, forskning om universellt 
utformad teknik och välfärdsteknologi och forskning med brukar- och 
deltagarmedverkan. 
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4.2.6 Innovation 

Prestationen svarar mot paragraf 3 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014*) 

Personalkostnader tkr 176 322 

Övriga kostnader tkr 31 26 

Overhead-kostnader tkr 177 388 

Totalt tkr 384 736 

*)  Kostnaderna för 2014 avser båda prestationerna forskning och innovation. 

Myndigheten har under året genomfört en rad innovationsaktiviteter 
nationellt och internationellt. Arbetet med att främja innovationer har 
indelats i idé fas, genomförandefas och slutfas där värde skapas och 
kommer samhället och personer med funktionsnedsättning till del.  

Myndigheten har genomfört en kartläggning internt och externt av 
olika innovationsarbeten, inom området funktionshinder och 
välfärdsteknologi. De externa organisationerna har varit 
funktionshindersorganisationer, andra intresseorganisationer, företag, 
kommuner, landsting och statliga myndigheter.  

Kartläggningen är grunden för den handlingsplan för främjandet av 
innovation som myndigheten planlägger till år 2016.. 

Myndighetens arbete syftar till att främja innovation för att skapa 
värde för personer med funktionsnedsättning och en socialt hållbar 
samhällsutveckling. Att genomföra samhällsförändrande innovationer 
i stort och smått kan ta flera år. Innovationsprocessen kan dock delas 
upp i ett antal steg, och aktiviteterna i de olika stegen särredovisas 
nedan. Endast aktiviteter utförda av myndigheten redovisas här. Inte 
utfall och effekt. Resultat av aktiviteterna när de utfaller redovisas i 
andra delar av årsredovisningen.   

Aktiviteter i idéfasen: Inom användarinvolvering och tjänstedesign har 
myndigheten under året deltagit i planering av ett Vinnovaprojekt om 
utmaningsdriven innovation, och som representant i Akademin för 
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medborgarorienterad verkasamhetsutveckling i staten, Centrum för 
tjänstedesign och myndighetsnätverk för design, SVID.  

Aktiviteter i genomförandefasen: Myndigheten har deltagit med 
jurymedlem i Post och telestyrelsens innovationstävling. 

Aktiviteter i slutfasen: Myndigheten har bidragit med representant i 
projekt om anvisningstjänsten som drivs av E-legitimationsnämnden.   

4.2.7 Standardisering 

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 1 164 937 

Övriga kostnader tkr 464 258 

Overhead-kostnader tkr 1 165 1 127 

Totalt tkr 2 793 2 322 

 
Myndigheten antog, på uppdrag av regeringen, en handlingsplan för 
standardisering i slutet av 2014. Den gäller fram till år 2018. 
Handlingsplanens respektive områden har målsatts och resurssatts i 
en plan för 2015.  

Nedan redovisas aktiviteter och resultat områdesvis efter prioritering i 
handlingsplanen. 

Hållbar utveckling 
En ny internationell standard för hållbar upphandling, är under 
utveckling. Myndigheten har i samarbete med Handikappförbunden 
bidragit till att Sverige som enda land drivit att universell utformning 
kommer med i standarden. Universell utformning definieras och finns 
med i förslaget till internationell standard som är ute på remiss för 
omröstning, public enquiry, i början av 2016.  

Tillgänglighet / Universell utformning 
EU har i Mandat 473 gett de europeiska standardiseringsorganisa-
tionerna i uppdrag att prioritera tillgänglighetskrav i standarder för 
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varor och tjänster och att beskriva processerna för att varor och 
tjänster blir tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga och 
egenskaper,. Deltagande i arbetet har prioriterats inom ramen för 
samordningsgruppen för tillgänglighet inom SIS. 

Myndigheten har inom hjälpmedelsstandardiseringen bidragit till att 
två standardförslag har utarbetats, en generell vägledning för kognitiv 
tillgänglighet för alla och ett om tidshjälpmedel för personer med 
kognitiv funktionsnedsättning. Området har ändrat sin omfattning för 
att bättre belysa tillgänglighet och konsumentprodukter. I övrigt har 
arbete inom hygienområdet som tidigare genomfördes av 
Hjälpmedelsinstitutet kunnat avslutas. En ny standard kommer att 
publiceras under 2016.  

Inom området för byggd miljö inväntas fortsättningen av uppdraget, 
Mandat 420, från EU till de europeiska standardiseringsorganisa-
tionerna om offentlig upphandling. Myndigheten har under året 
deltagit i beslutet att revidera den internationella standarden för 
tillgänglighet i byggd miljö.  

Ett annat område som bevakas av myndigheten är det som sker inom 
ergonomiområdet/människa-system-interaktion. En ny serie 
processtandarder är exempelvis under utveckling. De tar upp hur 
organisationer på olika nivåer kan arbeta användarcentrerat för 
användbarhet och tillgänglighet för att förebygga risker och skapa 
möjligheter. 

Myndigheten deltar också inom området för grafiska symboler där 
symboler utvecklas för användning i det offentliga rummet.  

Välfärdsteknologi 
Myndigheten har inom områdena för robotik och AAL, Active Assisted 
Living, bidragit internationellt med expertkunskaper i strategiska 
grupper som utrett standardiseringsbehov.  

Inom området som gäller trygghetskedjan för trygghetslarm har 
myndigheten ingått i de av socialdepartementet finansierade 
satsningarna inom SIS som har det europeiska sekretariatet. Arbetet 
syftar till att på systemnivå med ett tjänstestandardperspektiv stötta 
det pågående teknikskiftet för trygghetslarm som pågår i Sverige och 
internationellt. Den tidigare framtagna nationella standarden Social 
Care Internet Protocol – SCAIP, som myndigheten bidrog i 
utvecklingen av, börjar etableras som ”branschstandard” och utgör en 
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grund för fortsatt teknisk standardisering internationellt. Nationellt 
pågår arbete med att ta fram tillämpningsanvisningar. 

Inflytande för ideella organisationer 
Myndigheten deltar i projektet ”Alla vinner” som är finansierat av 
Allmänna arvsfonden och som syftar till att öka antalet deltagare från 
funktionshinderorganisationer och deras inflytande i standardise-
ringen. Inom ramen för arbetet med kognitiv tillgänglighet har 
samverkan med funktionshinderorganisationerna varit omfattande. 
Bland annat har nya vägar testats för deltagande på distans vid 
internationella möten. Myndigheten är också ledamot i SKA-rådet, 
Standardiseringens Konsument och Arbetstagarråd som stödjer ideella 
organisationers, inklusive fackföreningars, deltagande i 
standardiseringen. 

Kommunikation om standardisering 
Myndigheten har löpande avstämningar på strategiskt nivå med 
Socialdepartementet, de svenska standardiseringsorganisationerna och 
med Handikappförbunden. Internt har en utbildning om standardise-
ring som medel för utveckling och förankring genomförts.  

4.2.8 ESI-support 

Prestationen svarar mot paragraf 3 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014*) 

Personalkostnader tkr 437 3 

Övriga kostnader tkr 14 0 

Overhead-kostnader tkr 437 3 

Totalt tkr 888 6 

*) 2014 hette prestationen Europeiska unionens programperiod 2014-2020. 

Som en följd av tidigare uppdrag om att bistå regeringen i förbered-
elserna av programperioden 2014-2020 för Europeiska unionens 
sammanhållningspolitik beslöt myndigheten att genomföra särskilt 
processtöd till Europeiska socialfonden och regionala utvecklings-
fonden i Sverige. Bakgrunden är att alla medlemsstater ska 
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säkerställa att utbetalda medel går till projekt som omfattar fyra 
horisontella principer. Det gäller jämställdhet, tillgänglighet, 
ickediskriminering och ekologisk hållbarhet. 

Myndighetens bidrag är kompetens kring tillgänglighet och funktions-
hinder och syftet är att det genom ett brett tillgänglighetsarbete skapa 
inkluderande arbetsplatser, produkter och tjänster som är tillgängliga 
och utveckling och tillväxt som bygger på det universellt utformade 
över hela landet. 

Sedan mars 2015 har därför myndigheten representerats i det 
gemensamma stödet för de horisontella principerna vid namn ESI-
support (Europeiska Struktur- och Investeringsfonder). Stödet drevs 
fram till september 2015 av Genussekretariatet vid Göteborgs 
universitet och övertogs därefter fram till årsskiftet av Engarden AB. 
De båda aktörerna upphandlades av Svenska ESF-rådet. 

Myndigheten har under året genomfört flera utbildningsinsatser till 
Svenska ESF-rådet, både nationellt och regionalt och medverkat i 
framtagandet av utlysningstexter och uppföljningsmodeller. Kriterier 
för tillgänglighet har utvecklats och förslag till en standard för 
tillgänglighetsintegrering har tagits fram. Standarden har testats 
regionalt och i projekt men är ännu inte beslutad. 

För framtida stöd har Svenska ESF-rådet genomfört en större 
upphandling som vanns av Kontigo AB, som blir den aktör som 
kommer att driva ESI-support 2016–2020. Myndigheten kommer att ta 
ställning till fortsatt medverkan under 2016.  

4.2.9 Assistanshundar  

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 121 - 

Övriga kostnader tkr 1 - 

Overhead-kostnader tkr 121 - 

Totalt tkr 243 - 



Årsredovisning 2015 – Myndigheten för delaktighet 

 

37 
 

Socialstyrelsens utvärdering från december 2014 av försöksverksam-
het med service- och signalhundar visade sig resultera i minskade 
behov av offentliga stödinsatser, förbättrad livskvalitet genom mer tid 
utanför hemmet och deltagande i sociala aktiviteter. Hunden gav ökad 
trygghet och självständighet. Studien visade på goda hälsoekonomiska 
aspekter vilket redovisas mer detaljerat i Socialstyrelsens utredning. 

Som ett resultat av utredningen klassades även service och signal-
hundar som hjälpmedel. Genom denna klassificering står det för troligt 
att efterfrågan på service och signalhundar kommer att öka och att 
personer med andra diagnoser än rörelsenedsättningar, som till 
exempel hörsel, diabetes och epilepsi, kan förskrivas en hund. 

Mot denna bakgrund fick myndighetens för delaktighet, i 
regleringsbrev för 2015, uppdraget att upphandla en stödfunktion. 

Insatsen som härleds till instruktionsparagraf 4.8  delas nu upp i de 
fyra delarna ledarhundar, servicehundar, alarmerande servicehundar 
och signalhundar. Ledarhundar har sedan tidigare upphandlats medan 
service- och signalhundar är ett nytt uppdrag för MFD. 

Ledarhundar 
Myndigheten har under året förlängt tidigare ingånget avtal med ett 
år. Myndigheten har upphandlat 35 ledarhundar under 2015. Ny 
upphandling påbörjas 2017.  

Assistanshundar 
I regleringsbrev för 2015 fick myndigheten i uppdrag att upphandla en 
stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av 
assistanshundar. En förstudie för att identifiera olika problem-
ställningar och potentiella intressenter genomfördes i syfte att 
identifiera frågeunderlag till upphandlingen.  

Tre organisationer lämnade anbud och Svenska brukshundsklubben 
vann upphandlingen. De är upphandlade på en period av tre år. 

Upphandlingen av stödfunktion för service och signalhundar är 
avslutad och rapport är skickad till Regeringskansliet. 
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4.2.10 Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 

Prestationen svarar mot paragraf 3 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 790 - 

Övriga kostnader tkr 243 - 

Overhead-kostnader tkr 102 - 

Totalt tkr 1 135 - 

 

Myndigheten tilldelades i april 2015 ett regeringsuppdrag om att 
genomföra en kommunikationssatsning med syftet att förebygga 
diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Satsningen 
innebär att öka kunskapen om konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, sprida kunskap om lagändringen 
om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet och att 
informera om rekommendationerna som FN:s kommitté lämnat till 
Sverige 2014.  

Kommunikationssatsningen ska rikta sig till en bredd av målgrupper 
inom offentlig och privat sektor, civilsamhället och till rättighets-
ägarna själva – personer med funktionsnedsättning.  

Uppdragets genomförande inleddes med en förstudiefas under hösten 
2015 och med fokus på kunskapsinhämtning.  Myndigheten lämnade 
en delredovisning till Socialdepartementet den 15 december.  

Regeringsuppdraget genomförs i samarbete med diskriminerings-
ombudsmannen (DO) och med Barnombudsmannen (BO) som 
expertstöd, vars parter också ingår i uppdragets styrgrupp. 
Funktionshindersrörelsen har knutits till uppdraget i form av ett 
strategiskt samråd.   

Förstudien utgör grunden för val av strategier med projektplan för 
genomförandet under 2016-2017. Slutredovisning av regerings-
uppdraget sker i mars 2018.  
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Under förstudiefasen har en inventering av nationella och inter-
nationella liknande insatser genomförts, där stor vikt har lagts vid 
lärdomar och återanvändning av material. Sammanfattningsvis 
fastslås att de identifierade insatserna som hade störst framgång 
innehöll kommunikation riktat till ledningen och som också drevs 
långsiktigt. Många insatser visade också på vikten av att samverka 
med funktionshindersrörelsen och att aktivt deltagande från 
rättighetsägarna ger bättre effekt. 

Myndigheten uppdrog också åt Institutet för Handikappvetenskap vid 
Örebro Universitet att genomföra en studie i forskningslitteratur om 
liknande insatser för attitydpåverkan. Studien, som bilades 
delredovisningen 15 december, bygger på 19 översiktsartiklar med 774 
originalstudier. Slutsatserna i studien är att överordnade strategier är 
informations- och utbildningsinsatser samt kontaktskapande insatser.  

Myndigheten har också inventerat likande pågående insatser. 22 
pågående aktiviteter med samverkansmöjligheter har identifierats. 
Högsta prioriet lades till andra aktörer som har uppdrag från 
regeringen att stärka arbetet med mänskliga rättigheter. Under 
förstudiefasen etablerades också kontakt med några av aktörerna 
såsom Uppsala Universitet, SKL och Länsstyrelserna. Synergier i 
samverkan konstateras från såväl myndighetens håll som från de 
andra aktörerna. 

I förstudien har också befintlig data om målgruppers kännedom om 
konventionen tagits fram och en kartläggning av aktörer som berörs av 
FN:s rekommendationer till Sverige har genomförts. Ett översättning-
sarbete har genomförts av FN:s allmänna kommentarer kring 
artiklarna 9 och 12 i konventionen. Funktionshindersorganisationerna 
Handikappförbunden och Lika Unika har lämnat synpunkter på 
översättningen och ett fortsatt arbete med den svenska översättningen 
av de allmänna kommentarerna sker under våren 2016. 
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Prestationen svarar mot paragraf 3 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 680 2 499 

Övriga kostnader tkr 15 315 15 425 

Overhead-kostnader tkr 139*) 544 

Totalt tkr 16 135 18 468 

*) Enligt särskilt beslut A28/2015, A39/2015.  

Myndigheten hade ett uppdrag från regeringen att öka allmänhetens 
kunskaper om och minska negativa attityder till psykisk sjukdom och 
psykisk funktionsnedsättning. Arbetet bedrevs i kampanjform i nära 
samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och 
startades 2009. Kampanjen kallades Hjärnkoll och pågick till och med 
31 december 2014.  

Effekterna av kampanjen Hjärnkoll har följts upp och utvärderats 
genom återkommande befolkningsundersökningar om allmänhetens 
kunskaper, attityder och beteenden mot människor med psykisk 
sjukdom/funktionsnedsättning. Resultaten från 2014 års 
befolkningsundersökning visade på omfattande förändringar i 
attityder, kunskaper och beteende mellan 2009 och 2014.  

Myndigheten  har under 2015 arbetat med att skapa förutsättningar 
för en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndighetens 
uppdrag på nationell och regional nivå. Under 2015 har Myndigheten 
bidragit i arbetet genom att föra över erfarenhet och verksamhet från 
myndigheten till riksförbundet Hjärnkoll som bildats av medlems-
organisationerna i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. 
Myndigheten har därtill arbetat med att ge stöd till insatser i elva län 
eller regioner, tidigare benämnt som Hjärnkolls kampanjlän: Skåne, 
Blekinge, Västra Götaland, Jönköping, Uppsala, Värmland, Örebro, 
Stockholm, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.  
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Parallellt med insatserna för att stödja förutsättningarna för ett 
långsiktigt arbete efter det att regeringsuppdraget för Hjärnkoll avslutas 
den 31 december 2015 har myndigheten haft en löpande dialog med 
psykiatrisamordnaren på Socialdepartementet om formerna för en 
nationell finansiering till stöd för ideella organisationer att kunna ta ett 
fortsatt och långsiktigt ansvar för Hjärnkoll.  
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Den 24 mars 2015 genomförde riksförbundet Hjärnkoll sitt första 
årsmöte då ordförande och övriga styrelsemedlemmar valdes på ett 
respektive två år. Riksförbundet har också, med stöd av Myndigheten 
för delaktighet, upprättat ett nationellt kansli där fem personer 
arbetar. På regional nivå sker en liknande utveckling i tio län av elva 
län. Till stöd för det fortsatta arbetet har Sveriges Riksdag beslutat om en 
förordning (2015:553) om statsbidrag till stöd för informatörsverksamhet 
som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. 

4.2.12 Strategiska myndigheter 

Prestationen svarar mot paragraf 3 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 123 - 

Övriga kostnader tkr - - 

Overhead-kostnader tkr 123 - 

Totalt tkr 246 - 

Regeringen har pekat ut 22 myndigheter som särskilt viktiga i 
strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Dessa 
myndigheter har under året arbetat med att uppnå sina respektive 
delmål inom strategin. 

Myndigheten för delaktighet har varit ett kontinuerligt stöd för dessa 
myndigheter i arbetet inom strategin. Stödet har ofta utgått från 
respektive myndighets behov och önskemål och ofta varit i form av 
vägledning. I april genomfördes en konferens där sammanlagt 60 
personer deltog. Syftet med dagen var att ge myndigheterna en första 
återkopplingen på årets inlämnade rapport och att presentera en 
första samlad bild av läget inom funktionshinderspolitiken 2015. 
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Utvärderingen av konferensen visade att samtliga som svarade på 
enkäten ansåg att helhetsintrycket av dagen var bra (44%) eller 
mycket bra (56%). Alla utom en var nöjda med innehållet på dagen.   
De förväntningar man hade på dagen uppfylldes av samtliga svarande. 
Sjuttioåtta procent ansåg att innehållet i konferensen var användbart 
för deras fortsatta arbete inom funktionshinderspolitiken. 

4.2.13 Resultatkonferens/Temadialog  

Prestationen svarar mot paragraf 3 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 2013 

Personalkostnader tkr 138 141 109 

Övriga kostnader tkr 246 264 197 

Overhead-kostnader tkr 139 169 - 

Totalt tkr 523 574 306 

Myndigheten har i uppdrag att genomföra en resultatkonferens för 
berörda aktörer som tar sin utgångspunkt i strategin för att genomföra 
funktionshinderspolitiken 2011–2016 samt anordna minst en tematisk 
dialog tillsammans med representanter för funktionshindersrörelsen 
och andra berörda aktörer för att öka och fördjupa kunskapen om 
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Dialogen ska 
ta sin utgångspunkt i konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Årets resultatkonferens och temadialog genom-
fördes i december. För tredje året i rad utdelades utmärkelsen ”Årets 
bubblare” till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i 
arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara 
delaktiga i samhället. Priset gick 2015 till Försäkringskassan.  

Vid temadialogen fick deltagarna detta år möjlighet att diskutera och 
bidra med sin kunskap till myndighetens pågående regeringsuppdrag 
”Kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning”. Utvärderingen av hela dagen visar att 77 procent av de 
som svarade på enkäten ansåg att helhetsintrycket var bra (58 %) eller 
mycket bra (19 %). Lika många ansåg att deras förväntningar på 
dagen uppfylldes. Av de som svarade ansåg  fler att resultatkonferen-
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sen var mycket bra eller bra (71%) jämfört med eftermiddagens 
temadialogen där 64 procent svarade att den var bra eller mycket bra.  

4.2.14 Kommunstöd  

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 191 - 

Övriga kostnader tkr 153 - 

Overhead-kostnader tkr 191 - 

Totalt tkr 535 - 

Under 2015 påbörjades utvecklingen av grunden till ett webbaserat 
stöd för kommunernas arbete med delaktighet och tillgänglighet. 
Stödet är tänkt att utgå från de sex områden som utgör grunden för 
myndighetens kommunuppföljning, det vill säga fysisk tillgänglighet, 
arbetsmarknad, kultur, idrott, utbildning och transport.  

Arbetet tog sin start i maj med produktion av goda exempel-filmer. 
Idag finns två/tre filmer som visar olika kommuners tillgänglighets-
arbete inom fysisk tillgänglighet, arbetsmarknad, utbildning samt två 
filmer om hur man organisatoriskt arbetar inom kommunen. Filmerna 
återfinns i anslutning till myndighetens kommunuppföljning. 

Strategin för myndighetens arbete med ett mer utvecklat kommunstöd 
under 2015 har varit att ta fram en testversion av ett webbaserat stöd 
inom ett av de områden som beskrivs ovan. Myndigheten har valt att 
börja med området utbildning. Därefter ska tester genomföras i sam-
arbete med ett urval av kommunerna. Testerna ska bilda grund för det 
fortsatta arbetet med att utveckla ett anpassat stöd till kommunerna. 

Under hösten 2015 har medarbetare på myndigheten i samarbete med 
ett urval av kommuner, som bedömts arbeta framgångsrikt med 
tillgänglighet och delaktighet inom utbildningsområdet, arbetat med 
att ta fram en struktur för det tänkta stödet. Detta arbete har också 
resulterat i en enklare kartläggning av relevant material som har 
koppling till de områden stödet utgår ifrån. 
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Det faktum att kommunerna har kommit olika långt i arbetet för ökad 
tillgänglighet och delaktighet mellan olika områden visar också på 
vikten av att stödja erfarenhetsutbyte och lärande mellan kommuner. 
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Under 2015 har myndigheten medverkat i en nationell konferens om 
tillgänglighet, som i år genomfördes av Borås Stad i samarbete med 
Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för delaktighet. 
Konferensen riktade sig till kommunala tjänstemän och politiker som 
ingår i Nätverket för tillgänglighetsfrågor. 

4.2.15 Internationellt arbete 

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 425 534 

Övriga kostnader tkr 66 89 

Overhead-kostnader tkr 426 643 

Totalt tkr 917 1 266 

Myndigheten har bevakat och analyserat den internationella 
utvecklingen inom funktionshindersområdet och bidragit till ett ökat 
erfarenhetsutbyte på flera olika internationella nivåer. 

FN 
Myndigheten har bistått regeringen vid statspartsmöte i FN i New 
York. Myndigheten har under året deltagit i ett nystartat nätverk 
mellan FN:s organisationer om insamling av data för att kunna följa 
upp FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. Myndigheten har även deltagit i flera arbetsgrupper inom 
ISO-standardiseringen med arbetsmöten i bland annat Japan och 
USA. 

EU 
Myndigheten har bistått regeringen med en presentation av de olika 
delarna som tillsammans utgör Sveriges systematiska uppföljning av 
funktionshinderspolitiken i linje med FN:s konvention om rättigheter 
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för personer med funktionsnedsättning. Presentationen gjordes vid 
EU:s högnivågrupps möte i Bryssel. Myndigheten har också deltagit i 
flera arbetsgrupper inom CEN-standardiseringen med arbetsmöten i 
bland annat Oslo, Madrid, Delft, Helsingfors och Edinburgh. 

Europarådet 
Myndigheten har representerat den svenska regeringen i Europarådets 
expertkommitté för mänskliga rättigheter för personer med funktions-
nedsättning (DECS–RPD). Kommittén slutrapporterade nuvarande 
handlingsplan för åren 2006–2015 vid ett möte i Dublin. Myndigheten 
ingår även i en mindre arbetsgrupp som arbetar med kommande 
handlingsplan.  

Norden 
Myndigheten har deltagit i Nordiska ministerrådets råd för nordiskt 
samarbete om funktionsnedsättning. Möten har bland annat genom-
förts i Bergen, Helsingfors och Köpenhamn. Myndigheten har också 
bidragit med expertkommentarer kring funktionshinder till Nordiska 
ministerrådets hållbarhetsportal http://gro.norden.org/  

Övrigt internationellt arbete 
Under året har Myndigheten för delaktighet deltagit i ett inter-
nationellt projekt tillsammans med Svenska institutet. Syftet med 
samarbetet har varit att myndigheten förmedlat kunskap om svensk 
funktionshinderspolitik i Tbilisi i Georgien och Istanbul i Turkiet. 

Myndigheten har bevakat och analyserat den internationella 
utvecklingen inom funktionshindersområdet och har även genomfört 
studiebesök internationellt och deltagit i flera internationella 
konferenser, bland annat byggstandardkonferensen i Madrid, 
Zerokonferensen i Wien, EU:s Work Forum i Bryssel och välfärds-
teknologikonferensen i Cardiff. 

Inkommande studiebesök 
Myndigheten har bidragit till ett ökat erfarenhetsutbyte genom att ta 
emot studiebesök från olika länder och organisationer. Här följer ett 
axplock av studiebesök till Myndigheten för delaktighet, som alla har 
informerats om läget i svensk funktionshinderspolitik och välfärds-
teknologi: 

• Bolivias diskrimineringsombudsman. 
• Socialdepartementet i Japan. 

http://gro.norden.org/
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• Tyska Förbundsdagen (utskottet för arbetsmarknads- och 
socialpolitik). 

• ENIL, European Network for Independent Living. 
• En kinesisk forskningsdelegation från Raoul Wallenberg Institute. 
• Den franska byggkedjan Leroy Merlin tillsammans med 

representanter för franska handelskammaren och franska 
ambassaden i Stockholm. 

• Boligprodusenterne AS från Norge. 
• Korean Braille Library och kommunala tjänstemän från Chun 

Cheun-provinsen i Sydkorea.  
• En delegation från australiensiska National Disability Insurance 

Agency Australia. 
• Vårdpersonal från spanska Centro Dato. 
• En delegation från Litauen – Lithuanian Disability Forum och 

Lithuanian Municipality Association. 
• En äldrekommitté från Kina (China National Committee on 

Ageing). 
• En grupp kommunala tjänstemän från Seoul i Sydkorea. 
• En grupp forskare och regeringsrepresentanter från Japan.  
• En grupp journalister från Turkiet, Georgien, Spanien samt ett 

ryskt TV-team. 
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4.2.16 Sociala medier/Webb  

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 460 505 

Övriga kostnader tkr 2 0 

Overhead-kostnader tkr 460 608 

Totalt tkr 922 1 113 

Under 2015 har myndigheten vidareutvecklat och förvaltat 
webbplatsen www.mfd.se och myndighetens kommunuppföljning 
www.mfd.se/kommunuppfoljning samt sina sociala mediekanaler;  
Twitter, Youtube och Facebook. 

https://www.mfd.se/
https://www.mfd.se/kommunuppfoljning
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En digital Facebookkampanj togs fram för panelen Rivkraft och en ny 
datauppdatering av Öppna jämförelser har genomförts. 
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Myndigheten har vidare arbetat med extern (Google) och intern 
(Siteseeker) sökoptimering på www.mfd.se. 

Volymtabell 6. Sociala medier/Webb 

Prestation Sociala medier/Webb 2015 2014 

Besök på mfd.se 139 812 82 243 

Unika besök på mfd.se 83 480 48 356 

Sidvisningar på mfd.se 551 395 352 250 

Sessioner på mfd.se 139 812 82 243 

Facebook ”gillare” MFD 1 848 1 231 

”följare” twitter MFD 384 234 

https://www.mfd.se/
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4.2.17 EPUB3 

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr - - 

Övriga kostnader tkr 500 - 

Overhead-kostnader tkr - - 

Totalt tkr 500 - 

Ökad tillgänglighet till elektroniska dokument är viktigt för att alla 
människor oavsett funktionsförmåga ska kunna ta del av inte minst 
samhällsinformation och beslut från myndigheter och företag. 

 Myndigheten har under året i samverkan med Myndigheten för 
tillgängliga medier utvärderat ett e-publiceringsformat, EPUB3. 
Förhoppningen är att på sikt kunna ersätta de format som i dag 
används (exempelvis Word eller PDF)med ett format som är mer 
tillgängligt för alla och som därmed kan användas av det offentliga.  

Studien visar att det behövs ytterligare innovationsarbete och 
utveckling innan marknaden är mogen för att ta fram EPUB3-
dokument. Prestationen har finansierats av Post och Telestyrelsens 
innovationstävling. 
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4.3 Samverkan och samråd 
Myndighetens tvärsektoriella verksamhetsområde berör av naturliga 
skäl många olika aktörer inom flertalet samhällssektorer. En sådan 
verksamhet förutsätter nära och konstruktiva relationer med 
omvärlden och myndigheten samverkar och samråder därför i flera 
olika konstellationer. Vissa samråd är upprättade med utgångspunkt i 
myndighetens instruktion och uppdrag, medan andra upprättas vid 
behov och är av mer tillfällig karaktär. Utöver de nedan beskrivna sker 
samråd också i flertalet av myndighetens aktiviteter.  

Enligt myndighetens instruktion, paragraf 7, ska det vid myndigheten 
finnas ett kunskapsråd. Myndigheten har från Handisams verksamhet 
ett etablerat Funktionshindersråd. Något ytterligare råd har ännu inte 
inrättats.  

I funktionshindersrådet ingår Handikappförbunden, Lika Unika och 
Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT). Funktionshindersrådet 
bygger på en gemensam överenskommelse där ramarna för funktions-
hindersrådet har definierats. Överenskommelsen utgår från Europa-
rådets kod ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i 
beslutsprocessen”.   

Myndigheten har under året deltagit aktivt i Rådet för styrning med 
kunskap. Inom ramen för rådet har myndigheten haft i uppdrag att 
verka för att styrningen med kunskap blir ett stöd för huvudmännen 
och professionen, och att den är samordnad, effektiv och anpassad till 
deras behov.   

Myndigheten har i flera uppdrag, bildat strategiska samrådsgrupper 
bestående av representanter från Handikappförbunden, Lika Unika 
och NUFT. Detta i syfte att ses med tätare intervaller och med fokus 
på särskilda frågeställningar inom ramen för de olika specifika upp-
dragen. Under året har särskilda strategiska samrådsgrupper skapats 
inom ramen för regeringsuppdragen ”Struktur för genomförande, 
uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet”, 
”Kommunikationssatsning om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning” och ” Uppdrag angående information om 
digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård”. 
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4.3.1 Funktionshindersrådet  

Prestationen svarar mot paragraf 4 i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 15 73 

Övriga kostnader tkr 11 13 

Overhead-kostnader tkr 0 88 

Totalt tkr 26  174 

Myndigheten för delaktighet genomförde under 2015 tre möten med 
det sedan tidigare etablerade Funktionshindersrådet. Dessa möten 
hölls i januari, april och oktober och följde den årscykel som beslutats i 
den gemensamma överenskommelsen.  

Före varje möte har ett beredande utskott samverkat kring mötets 
dagordning. Minnesanteckningar från Funktionshindersrådets möten 
publiceras på myndighetens webbplats. 

I syfte att minska tidsåtgången för information och öka densamma för 
dialog under rådets möten har Myndigheten för delaktighet infört ett 
informationsbrev om vad som är på gång på myndigheten. 
Informationsbrevet skickas ut till alla deltagare innan rådets möten. 
Rådet har också deltagit i planering av den årliga temadialogen som 
genomfördes 10 december 2015. 

Ökad tillgänglighet till elektroniska dokument är viktigt för att alla 
människor oavsett funktionsförmåga ska kunna ta del av inte minst 
samhällsinformation och beslut från myndigheter och företag. 
Myndigheten har under året i samverkan med Myndigheten för 
tillgängliga medier utvärderat ett e-publiceringsformat EPUB3. 
Förhoppningen är att på sikt kunna ersätta de format som i dag 
används (exeppelvis Word eller PDF)med ett format som är mer 
tillgängligt för alla och som därmed kan användas av det offentliga. 
Studien visar att det behövs ytterligare innovationsarbete och 
utveckling innan marknaden är mogen för att ta fram EPUB3-
dokument. Prestationen har finansierats av Post och Telestyrelsens 
innovationstävling.” 
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4.3.2 Rådet för styrning med kunskap 

Prestationen svarar mot paragraf 4a i myndighetens instruktion.  

Prestationens kostnader 2015 2014 

Personalkostnader tkr 63 - 

Övriga kostnader tkr - - 

Overhead-kostnader tkr - - 

Totalt tkr 63 - 

Myndigheten för delaktighet ingår nu enligt förordningen (2015:155) i 
rådet för styrning och kunskap. Rådet ska genom att samordna den 
statliga styrningen med kunskap i fråga om hälso- och sjukvård och 
socialtjänst vara ett stöd för huvudmännen (kommuner och landsting) 
och professionen. Enligt förordningen ska därför nio myndigheter 
samverka i Rådet för styrning med kunskap. Varje myndighet 
representeras av sin generaldirektör och ordförande i rådet är 
Socialstyrelsens generaldirektör. Rådet kompletteras med ett antal 
myndighetsövergripande arbetsgrupper där arbetsformer och innehåll 
prövas.  

Rådet ska verka för att styrningen med kunskap blir ett stöd för 
huvudmännen och professionen, och att den är samordnad, effektiv och 
anpassad till deras behov. Rådet ska även verka för att: 

• ta med patienters och brukares synpunkter och erfarenheter  
• kommunikationen till användarna är samordnad  
• samverka med myndigheter som inte ingår i rådet och med 

andra offentliga och privata aktörer 
• rådet ska även vara ett forum för frågor om kunskapsutveckling,  

forskning och innovationer. 

Myndigheten för delaktighet har utifrån sitt uppdrag noga övervägt 
deltagande och är nu med i fyra mer operativa grupper: 
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Området psykisk ohälsa hos äldre 
Arbetsgruppen har träffats vid tre tillfällen under 2015 och ett 
underlag lämnades till rådet i november. Rådet beslutade att gå vidare 
med en fördjupad förstudie inom området välfärdsteknologi. 

Kartlägga och förbättra statens styrning med kunskap 
MFD har deltagit i tre möten där arbetet fokuserats på att göra en 
myndighetsövergripande kartläggningsmall där respektive myndighet 
ska kategorisera in sina kunskapsstyrande dokument. Syftet är att 
göra det lättare och mer tillgängligt för kommuner, landsting och 
myndigheter att kunna söka relevant kunskap. 

Identifiering av kunskapsluckor 
Syftar till att identifiera områden som faller emellan myndigheternas 
nuvarande kunskap och titta på möjligheterna att samordna 
utveckling av ny kunskap. 

Kommunikation 
Handlar om att titta på hur myndigheterna kan samordna 
kommunikationen mellan myndigheterna men också utåt mot andra 
aktörer och allmänheten. 
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Myndigheten för delaktighet arbetar på lång sikt för att vårt interna 
arbete ska präglas av effektivitet, kvalitet, helhetssyn och tillgänglig-
het. Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare och trovärdig 
aktör. 

Utgångspunkten för den interna stödverksamheten har för året varit 
att parallellt med det löpande arbetet fortsätta uppbyggnaden och 
etableringen av den administrativa infrastrukturen och de interna 
processerna. Detta påbörjades vid tillkomsten av den nya myndigheten 
och med grund i styrmodellen siktar den interna stödverksamheten 
mot skapa förutsättningar för effektivitet och kvalitet i myndighetens 
samlade leverans och att bidra till hög grad av måluppfyllelse. 

Det kan vid årets slut konstateras att etableringen av den nya 
verksamheten har tagit mycket tid och energi i anspråk. Mycket har 
åstadkommits men samtidigt återstår ännu en hel del arbete. 

Inom område verksamhetsstyrning har flera centrala styrande 
dokument beslutats och implementerats, däribland en ny 
arbetsordning. Den klargör på ett tydligare sätt roller och 
ansvarsfördelning. Rutiner för beredning och ärendehantering har 
beslutats och implementerats, varvid bland annat myndighetens 
hantering av remisser uppdaterats. I syfte att stärka förutsättning-
arna för en god arbetsmiljö har en modell med rutiner för 
medarbetarsamtal implementerats och en struktur för arbetsplats-
träffar tagits fram. Ett nytt arbetstidsavtal enligt förtroende-
arbetstidsmodell driftsattes under juni månad, samt en ny modell för 
medarbetarnas tidredovisning mot bland annat årsredovisningens 
prestationer.  

Beträffande verksamhetsplanering, resurssättning och uppföljning har 
steg tagits mot en fastställd struktur med verktyg för arbetet. 
Härutöver har det genomförts en egeninitierad extern granskning av 
efterlevnaden av myndighetens interna rutiner och regelverk. I syfte 
att skapa förutsättningar för systematiserad kvalitet i myndighetens 
arbetsformer och leveranser har det under verksamhetsårets 
avslutning fattats beslut om att inrätta en under två år tidsbegränsad 
befattning som kvalitetssamordnare. Befattningen får till uppgift att 
såväl utveckla och implementera strukturen för myndighetens 
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samlade kvalitetsarbete som att operativt stödja avdelningarna i 
löpande arbete. 

Vad avser nu gällande lokalhyreskontrakt återstår en kontraktstid om 
för närvarande ett år. Det har aktualiserat frågan om myndighetens 
framtida lokalisering och lokalutformning. I sammanhanget har en 
inriktning lagts fast, som innebär att myndighetens nya lokal, oavsett 
om verksamheten fortsätter i befintlig lokal utifrån ett förnyat 
kontrakt eller vid en alternativ lokalisering, ska utgöra del av en 
utvecklad och särskilt profilerad tillgänglig arbetsplats.  

Konceptuellt innebär inriktningen att lokalutformning, verksamhet, 
processer och rutiner, information och kommunikation samtidigt 
särskilt ska beakta tillgänglighetsperspektivet. På så sätt kan en i 
flera avseenden tillgänglig arbetsplats skapas och utgöra exempel på 
hur den i praktiken integrerar tillgänglighetsperspektivet i en 
myndighets hela verksamhet.   
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5. Personal och kompetens 
Under 2015 har 19 nya medarbetare rekryterats, varav 10 visstids-
anställda och 8 tillsvidareanställda. En chef har rekryterats och en 
chef har lämnat sitt uppdrag. Ett antal medarbetare har beviljats 
tjänstledighet och utlån, bland annat till Socialstyrelsen och 
Regeringskansliet. Vid utgången av året hade myndigheten 58 
anställda, 35 kvinnor och 23 män. Medelåldern var 48,6 år.  

Generaldirektören ingår inte i statistiken om anställda. 

Tabell 2. Personalens könsfördelning. 

Personal 2015 2014 

Andel män, procent 40 42 

Andel kvinnor, procent 60 58 

Källa: Palasso  

5.1 Kompetensförsörjning 

2015 har präglats av verksamhetsutveckling och ytterligare anpass-
ning till den nya verksamheten. Organisationen som trädde i kraft den 
1 maj 2014 gjorde att kompetens från tidigare Hjälpmedelsinstitutet 
och Handisam sammanfördes. Arbetet med att bygga upp den nya 
gemensamma myndigheten har pågått under 2015 och arbetsplats-
träffar och informationsmöten för hela personalen har fortsatt utgjort 
viktiga delar i detta arbete.  

Myndigheten har också arrangerat regelbundna tillfällen för 
kompetensutveckling för all personal (så kallade lärandeluncher) där 
såväl interna som externa föreläsare förmedlat intressant kunskap. 
Sex medarbetare har under året genomfört en utbildning avseende 
arbete i statsförvaltningen och statstjänstemannarollen, vid 
Södertörns högskola. Myndighetens ledningsgrupp har samlat 
genomfört en utbildningsdag inom område förvaltningsrätt.  
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Arbetet med kompetensutveckling och kompetensförsörjning utifrån 
myndighetens framtida roll och uppdrag kommer att fortsätta och 
intensifieras. 

Under våren 2015 beslutades att förstärka myndighetens personal-
arbete genom att visstidsanställa en personalchef på en tvåårig 
interimslösning. En ny personalhandläggare rekryterades också. De 
nya resurserna var på plats i slutet av augusti 2015. 

En ny chef för avdelningen Kunskap och riktlinjer anställdes den  
28 december 2015 och kommer att tillträda den 22 februari. Den 
nuvarande chefen för nämnd avdelning kommer att stanna inom 
myndigheten och arbeta med internationella frågor inom funktions-
hindersområdet.  

Avdelningschefen för Kommunikation och stöd lämnade myndigheten 
under december 2015 och en interimschef tillsattes under tiden för 
rekrytering av ny chef.  

5.2 Medarbetarundersökning 

I december 2015 genomfördes en medarbetarundersökning. Resultatet 
av undersökningen kommer att presenteras i början av februari 2016 
då också arbetet med åtgärder inleds. 

5.3 Lönerevision 

Under november och december månad genomfördes myndighetens 
lönerevision. Inför detta arbete implementerades gemensamma 
lönekriterier samt gjordes en lönejämförelse varvid det konstaterades 
att inga osakliga löneskillnader förelåg. 
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6. Finansiell redovisning 
6.1 Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter (tkr) Not 2015 2014 

Intäkter av anslag  50 023 38 115 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 1 307 289 

Intäkter av bidrag 2 8 180 18 162 

Finansiella intäkter 3 3 104 

Summa  59 513 56 669 

Verksamhetens kostnader (tkr) Not 2015 2014 

Kostnader för personal 4 -40 551 -28 528 

Kostnader för lokaler  -5 294 -5 293 

Övriga driftkostnader 5 -13 074 -22 212 

Finansiella kostnader 6 -64 -32 

Avskrivningar och nedskrivningar  -531 -605 

Summa  -59 513 -56 669 

Verksamhetsutfall (tkr) Not 2015 2014 

Verksamhetens intäkter (tkr)  59 513 56 669 

Verksamhetens kostnader (tkr)  -59 513 -56 669 

Saldo  0 0 
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Transfereringar (tkr) Not 2015 2014 

Medel fr. myndigheter för finansiering av bidrag  15 838 7 103 

Lämnade bidrag 7 -15 838 -7 103 

Saldo  0 0 

Årets kapitalförändring (tkr) Not 2015 2014 

Saldo  0 0 
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6.2 Balansräkning 

6.2.1 Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

Balanserade utgifter för utveckling 8 136 630 

Summa  136 630 

Materiella anläggningstillgångar (tkr)  Not 2015-12-31 2014-12-31 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 9 1 720 1 010 

Summa  1 720 1 010 

Kortfristiga fordringar (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

Fordringar hos andra myndigheter 10 1 290 981 

Övriga kortfristiga fordringar 11 331 58 

Summa  1 621 1 039 

Periodavgränsningsposter (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

Förutbetalda kostnader 12 1 329 1 315 

Övriga upplupna intäkter  0 512 

Summa  1 329 1 827 
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Avräkning med statsverket (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

Avräkning med statsverket 13 -4 270 -1 641 

Summa  -4 270 -1 641 
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Kassa och bank (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  21 830 11 279 

Summa  21 830 11 279 

Summa tillgångar (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

Summa  22 367 14 144 

6.2.2 Kapital och skulder 

Myndighetskapital (tkr) 14 2015-12-31 2014-12-31 

Statskapital 15 173 148 

Balanserad kapitalförändring  0 0 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  0 0 

Summa  173 148 

Avsättningar (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

16 361 308 

Övriga avsättningar 17 129 53 

Summa  490 362 
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Skulder m.m. (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

Lån i Riksgäldskontoret 18 776 1 431 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  1 505 1 361 

Leverantörsskulder  3 712 4 253 

Övriga kortfristiga skulder 19 1 046 552 

Summa  7 040 7 598 

Periodavgränsningsposter (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

Upplupna kostnader 20 3 159 3 134 

Oförbrukade bidrag 21 11 505 2 902 

Summa  14 665 6 036 

Summa kapital och skulder (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

Summa  22 367 14 144 
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6.3 Anslagsredovisning 

6.3.1 Redovisning mot anslag 

Anslag (tkr) Not 
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Uo 9 3:1 Ramanslag 
ap.1 Myndigheten för 
delaktighet  22 1 693 53 169 -517 54 345 -50 023 4 322 

Summa   1 693 53 169 -517 54 345 -50 023 4 322 

6.4 Tilläggsupplysningar 
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. 
Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma. 

6.4.1 Redovisningsprinciper 
Myndigheten för delaktighets bokföring följer god redovisningssed och 
förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s 
föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 
denna förordning. 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om 
myndigheters bokföring) tillämpar myndigheten brytdagen den 5 
januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som 
periodavgränsningsposter. 
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Kostnadsmässig anslagsavräkning 
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 
anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående 
balans år 2014 var 52 tkr, under år 2015 har ingen förändring skett. 

6.4.2 Värderingsprinciper 
Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier med 
mera som har en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst 
tre år och ett anskaffningsvärde överstigande mindre värde.  

Gränsen för mindre värde är i enlighet med ESV:s allmänna råd till 5 
kap 1 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
Gränsen för mindre värde sätts med utgångspunkt i anskaffningsvärde 
exklusive mervärdeskatt som understiger ett halvt prisbasbelopp 
enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). 

Myndigheten beslutar att större anskaffningar av likartade 
anläggningar som uppgår till minst 75 000 kr ska redovisas som 
anläggningstillgångar även om respektive tillgång är av mindre värde.  

Tillgångar som består av flera separata enheter med ett naturligt 
samband anses vara av mindre värde bara om det sammanlagda 
värdet understiger gränsen för mindre värde. För att man ska bedöma 
tillgången som en helhet krävs att avskrivningstiderna är desamma 
och att anskaffningen sker vid samma tidpunkt samt faktureras 
ungefär samtidigt. 

Myndigheten för delaktighet tillämpar linjär avskrivningsmetod.  

Tillgångar med kortare livslängd (mindre än tre år) och av mindre 
värde kostnadsförs direkt. 

Tillämpade avskrivningstider 
3 år Datorer (även bärbara datorer) och kringutrustning 

4 år  Maskiner och tekniska anläggningar 
Övriga kontorsmaskiner 

5 år Immateriella anläggningstillgångar 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 
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10 år Inredningsinventarier 

Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Skulder 
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 

6.4.3 Ersättningar och andra förmåner 
Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag: 
Generaldirektör Anne Holm Gulati, lön 1 072 tkr. Inga uppdrag, 
bilförmån. 

6.4.4 Anställdas sjukfrånvaro 
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till 
den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av 
totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller 
mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i 
förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. 
Sjukfrånvaron redovisas i procent. 

Tabell 3. Anställdas sjukfrånvaro (procent) 

Sjukfrånvaro 2015 2014 

Totalt 2,0 1,1 

Andel 60 dagar eller mer 0,0 0,0 

Kvinnor 3,0 1,5 

Män 0,5 0,6 

Anställda – 29 år - - 

Anställda 30 år – 49 år 1,0 0,9 

Anställda 50 år –  3,0 1,5 

Sjukfrånvaro för anställda – 29 år lämnas inte då antalet anställda i 
gruppen är högst 10.  
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6.5 Noter 

6.5.1 Resultaträkning 

Not 1 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar (tkr) 2015 2014 

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar inomstatliga *) 918 0 

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar utomstatliga 389 289 

Summa 1 307 289 

*) I posten Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar inomstatliga  
ingår bl.a. inbetalningar från Socialstyrelsen med 713 tkr. 

Not 2 

Intäkter av bidrag 2015 2014 

Hjärnkoll, regeringskansliet 393 13 135 

Nationellt processtöd, ESF-rådet  0 -495 

Trygghetslarm, socialdepartementet 0 2 330 

Övriga inomstatliga bidragsfinansierade projekt 696 1 955 

Bidrag från Hjälpmedelsinstitutet 0 1 236 

Digitala tjänster 2015 (Socialdepartementet) 5 820 0 

Konventionsuppdraget (Regeringskansliet) 1 135 0 

Hjärnkoll II (Regeringskansliet 136 0 

Summa 8 180 18 162 

Not 3 

Finansiella intäkter 2015 2014 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 104 

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 3 0 

Summa 3 104 

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden  
har sedan 2015-02-18 varit negativ. 
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Not 4 

Kostnader för personal 2015 2014 

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier  
och andra avgifter enligt lag och avtal) 

25 222 17 739 

Varav lönekostnader ej anställd personal 3 19 

Sociala avgifter 13 147 9 822 

Övriga kostnader för personal 2 182 966 

Summa 40 551 28 528 

Not 5 

Övriga driftkostnader 2015 2014 

Reaförlust vid avyttring av anläggningstillgång 281 25 

Resor, representation, information 1 683 1 597 

Köp av varor 749 691 

Köp av tjänster *) 10 301 19 850 

Öriga driftkostnader 60 50 

Summa 13 074 22 213 

*) En minskning av köpta tjänster med 9 549 tkr jämfört med föregående år beror bl.a. på 
att stora projekt (Hjärnkoll, Vallokaler och Trygghetslarm) avslutades 2014. 

Not 6 

Finansiella kostnader 2015 2014 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 60 0 

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 3 8 

Övriga finansiella kostnader 1 23 

Summa 64 32 

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden  
har sedan 2015-02-18 varit negativ. 
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Not 7 

Lämnade bidrag 2015 2014 

Lämnade bidrag till kommuner 1 635 1 213 

Lämnade bidrag till landsting 2 455 2 612 

Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn 46 1 445 

Lämnade bidrag till övriga organisationer, ideella föreningar 11 701 1 833 

Summa 15 838 7 103 

6.5.2 Balansräkning 

Not 8 

Balanserade utgifter för utveckling 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  4 022 4 022 

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  -3 772 0 

Summa anskaffningsvärde 250 4 022 

Balanserade utgifter för utveckling 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående ackumulerade avskrivningar  -3 392 -3 056 

Årets avskrivningar  -226 -336 

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  3 505 0 

Summa ackumulerade avskrivningar -114 -3 392 

Balanserade utgifter för utveckling 2015-12-31 2014-12-31 

Summa anskaffningsvärde 250 4 022 

Summa ackumulerade avskrivningar -114 -3 392 

Utgående bokfört värde 136 630 
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Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärde  3 370 3 110 

Årets anskaffningar  1 028 260 

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -835 0 

Summa anskaffningsvärde 3 563 3 370 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående ackumulerade avskrivningar  -2 360 -2 102 

Årets avskrivningar  -305 -258 

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  822 0 

Summa ackumulerade avskrivningar -1 843 -2 360 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2015-12-31 2014-12-31 

Summa anskaffningsvärde 3 563 3 370 

Summa ackumulerade avskrivningar -1 843 -2 360 

Utgående bokfört värde 1 720 1 010 

Not 10 

Fordringar hos andra myndigheter 2015-12-31 2014-12-31 

Mervärdesskattefordran 1 290 981 

Summa 1 290 981 
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Not 11 

Övriga kortfristiga fordringar 2015-12-31 2014-12-31 

Fordringar hos anställda 7 10 

Övrigt *) 324 49 

Summa 331 58 

*) I posten övrigt avser 237 tkr kreditfakturor från leverantörer  
samt  förskott till personal avseende resor med 87 tkr. 

Not 12 

Förutbetalda kostnader  2015-12-31 2014-12-31 

Förutbetalda hyreskostnader 1 131 1 135 

Övriga förutbetalda kostnader 199 180 

Summa 1 329 1 315 

Not 13 

Avräkning med statsverket 
Anslag i räntebärande flöde 

2015-12-31 2014-12-31 

Ingående balans -1 693 -642 

Redovisat mot anslag 50 023 38 115 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -53 169 -39 187 

Återbetalning av anslagsmedel  517 21 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -4 322 -1 693 

Avräkning med statsverket 
Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag 

2015-12-31 2014-12-31 

Ingående balans  52 52 

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0 0 

Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag 

52 52 
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Avräkning med statsverket 2015-12-31 2014-12-31 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -4 322 -1 693 

Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag 

52 52 

Summa avräkning med statsverket -4 270 -1 641 

Not 14 

Myndighetskapital 

Specifikation förändring av myndighetskapitalet 
Myndighetskapitalet består enbart av statskapital vars värde har  
ökat med 25 tkr år 2015 då ytterligare konst erhållits från Statens 
konstråd. Se not 15. 

Not 15 

Statskapital utan avkastningskrav avseende konst från 
Statens konstråd 

2015-12-31 2014-12-31 

Ingående balans 148 148 

Årets förändring 25 0 

Utgående balans 173 148 

Not 16 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående avsättning 308 370 

Årets pensionskostnad 296 63 

Årets pensionsutbetalningar -244 -124 

Utgående avsättning 361 308 



Årsredovisning 2015 – Myndigheten för delaktighet 

 

Not 17 

71 
 

Övriga avsättningar 
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder 

2015-12-31 2014-12-31 

Ingående balans 53 0 

Årets förändring 75 53 

Utgående balans 129 53 

Not 18 

Lån i Riksgäldskontoret 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

2015-12-31 2014-12-31 

Ingående balans 1 431 1 862 

Under året nyupptagna lån 143 199 

Årets amorteringar -799 -629 

Utgående balans 776 1 431 

Lån i Riksgäldskontoret 
Låneram 

2015-12-31 2014-12-31 

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 2 500 3 500 

Utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing 776 1 431 

Not 19 

Övriga kortfristiga skulder 2015-12-31 2014-12-31 

Personalens källskatt 1 005 543 

Personalens pensionsavgifter 5 0 

Övriga kortfristiga skulder till personalen 17 47 

Övrigt 20 -38 

Summa 1 046 552 
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Not 20 

Upplupna kostnader 2015-12-31 2014-12-31 

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 2 607 1 934 

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 45 533 

Övriga upplupna kostnader 507 666 

Summa 3 159 3 134 

Not 21 

Oförbrukade bidrag 2015-12-31 2014-12-31 

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 11 505 2 902 

Summa 11 505 2 902 

Oförbrukade bidrag, varav bidrag från statlig myndighet 
som förväntas tas i anspråk: 

2015-12-31 2014-12-31 

inom tre månader 11 205 2 902 

inom mer än tre månader till ett år 300 0 

inom mer än ett år till tre år 0 0 

inom mer än tre år 0 0 

Summa 11 505 2 902 

6.5.3 Anslagsredovisning 

Not 22 

Uo 9 3:1 ap.1 Ramanslag Myndigheten för delaktighet 
Enligt regleringsbrevet disponerar Myndigheten för delaktighet en 
anslagskredit på 1 595 tkr. Under 2015 har Myndigheten för 
delaktighet inte utnyttjat krediten.  

Anslaget är räntebärande.  

Myndigheten för delaktighet får disponera 1 176 tkr av det ingående 
överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 39 187 tkr 
enligt regleringsbrevet. 
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6.6 Sammanställning över väsentliga 
uppgifter 

Låneram Riksgäldskontoret (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 

Beviljad 2 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Utnyttjad 776 1 431 1 862 2 332 2 161 

Kontokrediter Riksgäldskontoret 
(tkr) 

2015 2014 2013 2012 2011 

Beviljad  3 000 3 100 3 100 3 100 3 100 

Maximalt utnyttjad  0 0 1 692 2 229 1 658 

Räntekonto Riksgäldskontoret 
(tkr) 

2015 2014 2013 2012 2011 

Ränteintäkter 0 104 124 156 83 

Räntekostnader 60 8 0 1 1 

Avgiftsintäkter  
som disponeras (tkr) 

2015 2014 2013 2012 2011 

Beräknat belopp enligt 
regleringsbrev 0 0 0 0 0 

Avgiftsintäkter 3 289 202 119 78 

Anslagskredit (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 

Beviljad 1 595 1 176 621 617 611 

Utnyttjad 0 0 0 576 22 
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Anslag (tkr),  
Ramanslag 

2015 2014 2013 2012 2011 

Anslagssparande 4 322 1 693 642 0 0 

Bemyndiganden (tkr) 
Ej tillämpligt. 

Personal (st) 2015 2014 2013 2012 2011 

Antalet årsarbetskrafter (st) 45 33 24 25 24 

Medelantalet anställda (st)* 54 38 25 27 27 

Personal (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 

Driftkostnad per årsarbetskraft (tkr) 1 309 1 698 1 961 1 992 1 690 

Kapitalförändring (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 

Årets 0 0 0 0 0 

Balanserad 0 0 0 0 0 

* I beräkningen av medelantalet anställda 2015 och 2014 är inte 
eventuellt tjänstledig personal frånräknad. 
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning. 

Sundbyberg 2016-02-22 

Anne Holm Gulati 
Generaldirektör 
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7.1 Kopior till: 
Ekonomistyrningsverket 

Finansdepartementet 

Riksdagens utredningstjänst 

Riksrevisionen 

Statskontoret 

Socialdepartementet 
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Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet är en expertmyndighet som följer och 
stödjer utvecklingen inom funktionshindersområdet. Regeringens 
mål för genomförandet av funktionshinderspolitiken är ett samhälle 
med mångfald som grund, utformat så att människor med funktions‑
nedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet samt 
jämlikhet i levnadsvillkor för flickor, pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning.
Funktionshinderspolitiken bygger på FN:s konvention om rättig‑ 
heter för personer med funktionsnedsättning. Den syftar till att  
identifiera och undanröja hinder som finns för att människor med 
funktionsnedsättning ska komma i åtnjutande av de mänskliga  
rättigheter de har enligt alla konventioner på området.
Myndigheten för delaktighets roll är att fungera som en expert‑ 
myndighet på området. Det innebär att bidra med kunskap – egen 
och andras – så att aktörer med ansvar för politikens genomförande, 
konventionens implementering och undanröjandet av hinder för del‑
aktighet ges bästa möjliga kunskapsbas för sitt utvecklingsarbete.

Myndigheten för delaktighet  
Box 1210, 172 24 Sundbyberg 
Besöksadress: Sturegatan 3 
08-600 84 00
info@mfd.se
www.mfd.se
Serie A 2016:3

mailto:info@mfd.se
https://www.mfd.se/
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