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Sammanfattning av svar från Sverige till kommittén för
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
_____________________________________________________________
Bakgrund
FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning
(kommittén) fann den 19 april 2012 vid en granskning av ett klagomål
från H.M. (klaganden) att Sverige brutit mot sina förpliktelser i enlighet
med FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (FN-konventionen). Kommittén har lämnat ett
antal synpunkter och rekommendationer och anmodat Sverige att inom
sex månader lämna in ett skriftligt svar till kommittén med information
om vilka åtgärder som vidtagits. Mer information om hur kommittén
resonerat finns i kommitténs granskning (CRPD/C/7/D/3/2011). En
svensk sammanfattning finns också tillgänglig på
http://www.manskligarattigheter.se. Nedan följer en sammanfattning av
kommitténs synpunkter och rekommendationer samt regeringens
inställning.
Den svenska regeringens allmänna inställning
Den svenska regeringen fäster stort avseende vid kommitténs
synpunkter och rekommendationer och anser att kommittén fyller en
viktig funktion vad gäller att föra dialog med statsparter till
konventionen.
Regeringens arbete för att främja rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och konventionens implementering har
tydliggjorts i strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken
som antogs av regeringen 2011 och löper fram till 2016.
Regeringen anser att en utgångspunkt vid prövningen av klagomål enligt
det fakultativa tilläggsprotokollet till FN-konventionen måste vara att
bevisbördan för en påstådd kränkning vilar på klaganden. Enligt
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regeringen har klaganden inte förmått styrka de faktiska omständigheter
som hon lägger till grund för sin talan. Hon har inte visat att hennes
lagstadgade rätt till sjukvård och rehabilitering inte uppfyllts av
landstinget där hon bor.
Kommitténs rekommendationer beträffande klaganden
Kommittén rekommenderade Sverige att ompröva klagandens
bygglovsansökan. Enligt svensk grundlag sköter kommunerna de
angelägenheter som ligger inom ramen för den kommunala kompetensen
utifrån principen om kommunalt självstyre (RF 14:2). Kommunernas
tillämpning av plan- och bygglagstiftningen utgör en central del av det
kommunala självstyret. Vad gäller de nationella domstolarna och
tillämpningen av konventionen så är svenska domstolar självständiga
gentemot riksdag, regering och andra myndigheter enligt svensk
grundlag. Inte heller får regeringen bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en
enskild. Regeringen är således i enlighet med svensk grundlag förhindrad
att på något sätt påverka beslutsfattandet i enskilda bygglovsärenden,
såväl i förvaltningsmyndigheterna som i domstolarna.
Ingenting hindrar dock att klaganden på nytt ansöker om bygglov hos
byggnadsnämnden och på så sätt får till stånd en förnyad prövning. En
förnyad prövning görs då enligt den nya plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, som trädde i kraft den 2 maj 2011. Enligt PBL har klaganden också
möjlighet att ansöka om planbesked hos kommunen för att försöka
ändra detaljplanen.
Vidare rekommenderade kommittén Sverige att ge klaganden skälig
ersättning för de kostnader klaganden har haft för att lämna in sin
framställning. Det finns dock inte någon bestämmelse enligt
konventionen eller dess tilläggsprotokoll som fastslår att regeringen är
skyldig att ersätta klaganden för de kostnader han eller hon haft för att
ge in ett klagomål till kommittén.
Kommitténs generella synpunkter
Kommittén rekommenderade Sverige att vidta åtgärder för att förhindra
liknande kränkningar i framtiden, inbegripet genom att säkerställa att
konventionsstatens lagstiftning och det sätt på vilken den tillämpas av
nationella domstolar står i överensstämmelse med konventionsstatens
åtaganden. Regeringens inställning är att svensk lagstiftning står i
överensstämmelse med de artiklar i FN-konvention som åberopats/
prövats i sak av kommittén och att ingen diskriminering förekommit.
Vid en bedömning av om svensk lagstiftning står i överensstämmelse
med nämnda bestämmelser i FN-konventionen måste hänsyn tas även till
annan lagstiftning än plan- och bygglagen, vars främsta syfte inte är att
upprätthålla rätten till hälsa för personer med funktionshinder. För detta
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ändamål finns andra mer relevanta lagstiftningar, såsom hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763). Vad gäller de nationella domstolarna och
tillämpningen av konventionen så är svenska domstolar självständiga
gentemot riksdag, regering och andra myndigheter enligt svensk
grundlag.
Kommitténs rekommendation om publicering, översättning och
spridning
Kommittén rekommenderade Sverige att publicera kommitténs synpunkter,
översätta dem till svenska och göra dem allmänt tillgängliga, i sådana
format och på sådant sätt att alla delar av befolkningen kan ta del av dem.
Regeringen har låtit översätta kommitténs rekommendationer till
svenska. Översättningen har skickats till klagandens ombud.
Översättningen har också tillsammans med kommitténs granskning i sin
helhet på originalspråket skickats till representanter från
funktionshindersorganisationerna. Vidare har regeringen muntligen
informerat organisationerna vid ett samrådsmöte om FN-konventionen
som ägde rum 31 augusti 2012.
Kommitténs granskning i sin helhet liksom de översatta
rekommendationerna finns tillgängliga på regeringens web-plats för
mänskliga rättigheter sedan den 10 september 2012 där översättningen
även finns i anpassade och tillgängliga format. Vid förfrågan kan
dokumenten även översättas till andra tillgängliga format.
Regeringens slutsats
Sammanfattningsvis anser regeringen att den vidtagit rimliga åtgärder för
att uppfylla kommitténs rekommendationer, varför kommitténs
uppföljning av rekommendationerna kan avslutas.

