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Välkommen till öppet möte 22 februari om Institutet för 
mänskliga rättigheters rapport till FN om situationen i 
Sverige för personer med funktionsnedsättning.  

Institutet för mänskliga rättigheter inrättades 2022 och har i uppgift att främja 

säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. Institutet är oberoende från staten och från 

andra samhällsaktörer. Under 2023 ska institutet ta fram en alternativapport till FNs 

kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 

CRPD-kommitten. Som ett första steg bjuder vi in till ett öppet möte med 

funktionsrättsrörelsen. Institutets nya direktör Fredrik Malmberg kommer att inleda mötet.  

Syfte: Mötet syftar till att samla in synpunkter och önskemål om former för involvering av 

funktionshindersrörelsen under arbetet med alternativrapporten, samt om viktiga luckor i 

genomförandet av konventionen.  

Diskussionspunkter:  

- Förslag på hur representationen från funktionsrättsorganisationerna kan se ut i 

arbetet med alternativrapporten, inklusive ideer för hur vi når så många olika 

grupper som möjligt.  

- Förslag på hur ofta möten ska hållas. I vilka skeden är det viktigast under arbetet 

med alternativrapporten?  

- Vilka områden är viktigast att fokusera en alternativrapport på? Rapporten ska 

bland annat innehålla information om luckor i genomförandet av konventionen.  

Målgrupp:  Inbjudan riktar sig till personer med funktionsnedsättning och organisationer 

som företräder dem. Deltagarna bör ha ett intresse av att bidra med inspel till Institutets 

arbete med att ta fram en alternativrapport till CRPD-kommittén inför kommande 

granskning av Sveriges genomförande av funktionsrättskonventionen. 

När: 22 februari kl. 15:00 – 17:00. En länk till mötet skickas ut den 20:e februari till de 

som anmält sig. 

Plats: Mötet är digitalt och sänds via Teams.  

Anmälan skickas till emma.melander.borg@mrinstitutet.se. Deadline för anmälan är         

18 februari. Inget arvode erbjuds för deltagarna på detta möte. Mötet teckenspråkstolkas. 

Deltagarna uppmanas att anmäla andra behov av stöd så snart som möjligt.  Du som 

behöver teckenspråkstolkning bör meddela det i anmälan. Det behöver vi veta för att vid 

behov organisera samtal i mindre grupper. 

Institutet för mänskliga rättigheter, växel 046-287 39 00 www.mrinstitutet.se 
Adress: Mobilvägen 10, 223 68 Lund 

www.mrinstitutet.se
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Bakgrund 
Institutets uppgifter enligt lag är att följa, undersöka och rapportera om hur de 

mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet ska 

inom ramen för sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell 

övervakningsmekanism har enligt artikel 33.2 i FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Institutet ska ha en stark 

ställning i genomförandet av sitt uppdrag genom att garanteras ett 

oberoende, framför allt från regeringen, men institutet är helt oberoende från 

alla samhällsaktörer, även från det civila samhället.  

CRPD började gälla i Sverige 2009. Sverige lämnade in sin första statsrapport 

2011 som behandlades av CRPD-kommitten 2014, då Sverige också tog emot de 

sammanfattande slutsatserna från första rapporteringscykeln.1 Det andra 

rapporteringsförfarandet påbörjades 2018 och regeringens rapporterade till 

kommittén i november 2019.2 Datum för kommitténs dialog med regeringen är 

för närvarande ej bestämt, men den kommer att äga rum tidigast någon gång 

under 2024.  

Institutet för mänskliga rättigheter har till uppgift att bidra till FN-

kommittéernas granskning av Sverige genom att lämna in kompletterande 

alternativrapporter och kompletterande information, bland annat till CRPD-

kommitténs granskningsprocess. Institutet tog fram och lämnade in 

kompletterande information till FNs kommitté för barnets rättigheter under 

2022.3

Institutet kommer att samverka med flera centrala aktörer i framtagandet av 

alternativrapporten till CRPD-kommitén. Samverkan med det civila samhället är 

särskilt viktig. Institutet kommer, under mötet med civilsamhället, samla in 

tankar, synpunkter och ideér om samverkan och om luckor i genomförandet av 

konventionen. Institutet kommer att återkoppla övergripande beslut om hur 

processen kommer att se ut till mötesdeltagarna snarast möjligt.  

Välkommen att anmäla dig till mötet 

Charlotte Palmstierna 

Tf. vik. Direktör, Institutet för mänskliga rättigheter 

––––– 
1 CRPD/C/SWE/CO/1 
2 CRPD/C/SWE/2-3 
3 Kompletterande information till FN:s kommitté för barnets rättigheter 2022 (mrinstitutet.se) 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FSWE%2F2-3&Lang=en
https://mrinstitutet.se/wp-content/uploads/2022/08/rapport_till_FN_om_barnets_rattigheter_2022_se_v2.pdf
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