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Förordning
om ändring i förordningen (1994:949) med
instruktion för Handikappombudsmannen;

Utkom från trycket
den 8 april 1999

utfärdad den 25 mars 1999.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av följande
lydelse.
2 § Handikappombudsmannen skall i sin verksamhet bl.a.
1. upprätthålla kontakter med funktionshindrade personer samt med organisationer, företag, landsting, kommuner, länshandikappråd, kommunala
handikappråd och liknande regionala och lokala samarbetsorgan, med övriga
ombudsmän mot diskriminering och organisationer på arbetsmarknaden
samt med andra myndigheter och andra aktörer vars verksamhet rör personer
med funktionshinder,
2. följa forsknings- och utvecklingsarbete som berör funktionshindrade
personer,
3. följa tillämpningen av lagstiftning som kan ha betydelse för funktionshindrade personer och hos regeringen föreslå de författningsändringar eller
andra åtgärder som behövs för att funktionshindrades rättigheter och intressen skall tillgodoses,
4. regelbundet utvärdera de åtgärder som vidtas för att förverkliga Förenta
nationernas standardregler om funktionshindrades rätt till full delaktighet
och jämlikhet,
5. långsiktigt följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet
och särskilt Europeiska unionens insatser och dess konsekvenser för personer med funktionshinder, samt
6. genom upplysnings- och informationsverksamhet eller andra opinionsbildande insatser förmedla den samlade kunskap ombudsmannen får genom
sitt bevaknings- och uppföljningsarbete.
Ombudsmannen skall som ett led i sin verksamhet årligen hålla regelbundna överläggningar med handikapporganisationer.
6 a § Vitesföreläggande enligt 19 § lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder skall delges arbetsgivaren.
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Vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara
om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.
Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1999.
På regeringens vägnar
LARS ENGQVIST
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

2
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1999

