Dnr 18-0532
/AL

2018-12-13
Till generaldirektören
Myndigheten för Delaktighet
Box 1210
172 24 Sundbyberg

Hörselskadades Riksförbund
Box 1068, 164 25 Kista
besök: Isafjordsgatan 30B, Kista
tel: +46 (0)8–457 55 00
texttel: +46 (0)8–457 55 01
fax: +46 (0)8–457 55 03
e-post: hrf@hrf.se
www.hrf.se

MFD måste ändra SIS-beslutet
Hörselskadades Riksförbund, HRF, har via SIS fått information om att Myndigheten
för delaktighet, MFD, vid årsskiftet 2018/2019 kommer att lämna alla standardiseringskommittéer inom SIS, förutom samordningskommittén TK 536.
HRF finner MFDs beslut anmärkningsvärt, och helt på tvärs mot den standardiseringsstrategi regeringen beslutade om i juli 2018.
Där skriver regeringen:
”- Regeringen ska vid myndighetsstyrning, exempelvis i samband med myndighetsdialoger och resultatuppföljning, betona vikten av myndigheters engagemang i
standardiseringsprocesser och i framtagandet av välavvägda standarder när detta
korrelerar med myndigheternas uppdrag.
- Regeringen ska verka för att universell utformning eftersträvas vid framtagandet
av nya standarder i syfte att främja ett inkluderande samhälle.
- Såväl Regeringskansliet som ett brett urval av privata aktörer och civilsamhället
behöver arbeta tillsammans inom standardiseringen i syfte att åstadkomma en
universell utformning av standarder eftersom detta kan medverka till att skapa ett
inkluderande samhälle, där samtliga intressen tas tillvara.
- Regeringen ska verka för att främja svenska experters deltagande i framtagandet
av internationella standarder för att öka Sveriges inflytande i internationell standardisering.
- Regeringen ska, genom myndighetsstyrning, betona vikten av ökat deltagande av
berörda svenska myndigheter vid framtagandet av harmoniserade standarder.”
HRF anser att MFDs beslut är särskilt anmärkningsvärt när det gäller tidpunkten för
att lämna arbetet i TK 453, Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö. TK 453 är
en från tillgänglighetssynpunkt mycket viktig kommitté, där HRF liksom ett antal
andra funktionshinderförbund deltar.

HRF är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade.
Vi arbetar för att skapa ett bättre samhälle för över en miljon människor
med olika typer av hörselskador samt deras anhöriga.
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Kommittén är mitt inne i en avgörande arbetsperiod med två mycket viktiga
processer. Den ena är en ny europeisk standard utifrån ett mandat från EUkommissionen, EN 17210, Utformnings- och egenskapskrav för tillgänglighet och
användbarhet i byggd miljö, som beräknas kunna färdigställas under 2019. Den
andra är revidering av den internationella standarden ISO 21542, Tillgänglighet och
användbarhet i byggd miljö, där arbetet under våren 2019 går in i en avgörande fas.
I båda dessa arbeten har MFDs expertmedverkan varit mycket betydelsefull genom
att bidra med svensk erfarenhet och sakkunskap för att ge standarderna ett innehåll
som leder till ett tillgängligare samhälle. Något som är nödvändigt utifrån de krav
som finns på såväl Sverige som andra länder genom FN-konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030.
Funktionshinderförbunden anstränger sig utifrån sina begränsade förutsättningar att
med visst stöd av statlig finansiering delta i standardiseringsarbetet, men har inte
alltid den nödvändiga överblicken, kunskapen eller de personella resurser som krävs
för att kunna ha en expertroll. Att MFD, som har myndighetsansvar för tillgänglighet,
då sviker detta ansvar anser HRF är mycket illavarslande.
HRF anser att MFD måste ompröva sitt beslut. Om inte annat så måste MFD
åtminstone fullfölja de nu pågående processerna i TK 453. Att i nuläget avbryta
medverkan i dessa kan inte ses som annat än att MFD smiter från
myndighetsansvaret och arbetet för ett tillgängligare samhälle.
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