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Socialdepartementet

Myndigheten för delaktighet
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172 24 Sundbyberg

Uppdrag för främjande av aktiv fritid för personer med
funktionsnedsättning

Regeringens beslut

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att ta fram ett
stödmaterial till kommuner och andra aktörer i syfte att främja en aktiv fritid
för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget ska genomföras i dialog
med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges
Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer.
Stödmaterialet ska ge exempel på hur kommuner och andra aktörer, inom
tillgängliga medel, kan främja ett fritidsutbud som är tillgängligt för personer
med funktionsnedsättning. Stödmaterialet bör också innehålla goda exempel
på arbete i kommuner och regioner. Uppdraget ska genomföras med ett
jämställdhets-, barnrätts- och ungdomsperspektiv.
För uppdragets genomförande under 2020 får Myndigheten för delaktighet
använda högst 1 500 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom
funktionshindersområdet, anslagsposten 9 del till MFD.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 15 juni 2021.
Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Bakgrund

MFD har på regeringens uppdrag kartlagt den enskildes tillgänglighet till
hjälpmedel för fritidsaktiviteter och initiativ i kommuner och regioner för att
främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning
(S2019/01379/SOF). Resultat från myndighetens kartläggning visar att
många personer med funktionsnedsättning vill göra fler aktiviteter på sin
fritid än vad de kan eller har möjlighet till. Anledningen till att de avstår är
bristande tillgänglighet i samhället, avsaknad av information om tillgänglighet
i aktiviteterna, en svag privatekonomi, svårighet att skaffa lämpligt hjälpmedel för aktiviteten, otillgängliga transporter och bristande socialt stöd
inför och i samband med aktiviteter.
MFD:s kartläggning visar även att möjligheten till att ha en aktiv fritid skiljer
sig inom gruppen personer med funktionsnedsättning. Till exempel är
personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning sällan målgrupp för
särskilda satsningar inom fritidsområdet. Det är också angeläget att lyfta
frågan om hur en aktiv fritid för kvinnor med funktionsnedsättning kan
främjas ytterligare, då kvinnor ofta är mindre nöjda med sin fritid än män.
Det finns också särskilda utmaningar för personer med funktionsnedsättning
på landsbygden vad gäller tillgänglighet och utbud av fritidsaktiviteter.
Kartläggningen visar att det runt om i Sverige pågår många viktiga projekt
och insatser som främjar möjligheterna till en aktiv fritid för personer med
funktionsnedsättning. MFD menar att relativt små insatser, stimulanser och
styrsignaler skulle kunna medföra att fritidsutbudet blir tillgängligt för fler.
Små förändringar och större medvetenhet om dessa hinder skulle kunna göra
att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning kan ta del av de
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generella aktiviteter som finns inom befintligt fritidsutbud. För att säkerställa
tillgängligheten för alla behövs också ibland aktiviteter som är särskilt riktade
till personer med funktionsnedsättning.
På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Jenny Wada

Kopia till
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/budgetavdelningen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
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