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HSO:s synpunkter på Underlag för att bedöma aktualitet och 
användbarhet 

Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms län har beretts tillfälle 
att yttra sig över RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbar
het. HSO representerar 42 medlemsorganisationer med cirka 70.000 medlemmar, 
vilka har olika former av funktionsnedsättning. 

I underlaget ställs ett antal frågor man vill ha svar på. Vi har valt att svara på 
några av dem. 

Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

Under strategin Frigör livschanser slår man fast följande vision fram till år 2030: 
• Hela regionen präglas av delaktighet och integration. 
• Alla invånare oavsett bakgrund använder sin kompetens på en väl funge

rande offentlig och privat arbetsmarknad. 

Redan i vårt remissvar i oktober 2009 skrev vi att funktionshindersperspektivet 
saknades i utställningsunderlaget om RUFS. Så mycket mer hittade vi inte in den 
småningom antagna RUFSen. En viktig del i frågan om delaktighet och integrat
ion är hur man betraktar personer med funktionsnedsättning. 

Man beräknar att 20% av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. 
Det är lätt hänt att man med funktionsnedsättning endast avser personer med rö
relse- och synnedsättningar. Men här finns ett brett spektrum av funktionsned-
sättningar; de svårigheter som personer med elöverkänslighet, kognitiva funkt-
ionsnedsättningar, hörselnedsättningar, allergier, epilepsi, migrän m.fl. som också 
måste beaktas i en utvecklingsplan. 

Landstinget har mer och mer börjat fråga om HSO:s synpunkter och tjänster. Vi 
märker det bl.a. i våra samverkansråd med förvaltningarna inom hälso- och sjuk
vård, trafik, kultur och LOCUM, liksom i samverkan med landstingsstyrelsen. Vi 
menar att detta också borde genomsyra RUFSen eftersom vi representerar en 
mycket stor del av länets invånare. 
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Det finns sålunda mycket kvar att göra, på regional och lokal nivå, innan visionen 
ovan är uppnådd. Inom arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildningsväsende, 
kulturliv mm. 

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 
arbete? 

HSO har använt planen som underlag i diskussioner om framtida ut- och om
byggnader inom bl.a. sjukvård och trafik. Genom den snabba befolkningsutveckl
ingen har ju bl.a. framtidens hälso- och sjukvård fått omarbetas ett flertal gånger. 
I de samtalen har HSO varit med som diskussionspart. 

Likaså har trafikplaneringen fått anpassas till nya omständigheter. Den ökande 
inflyttningen har ställt stora krav på snabba utbyggnader av kollektivtrafiksyste
met. Även där deltar HSO i samtalen om för att göra systemen hållbara och till-
gänglighetsanpassade över tid. 

Vad ser ni som RUFS 2010 :s styrkor respektive svagheter, från ert perspek
tiv? Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Det är oroande att se att utanforskapet snarare ökar än minskar i många delar av 
regionen. Vi ser det bl.a. i mångmiljonprogrammens områden i ofta våldsamma 
konflikter mellan etniska och andra grupper. Vi ser det också i minskad eller 
åtstramad bidragsgivning gällande t.ex. LSS. Och vi ser det på en ökad arbets
löshet för personer med funktionsnedsättning. 

Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 

• Ökade sjukskrivningar, ökad psykisk ohälsa, arbetslöshet för personer 
med funktionsnedsättning, mångas misstro mot samhället, ökad satsning 
på integration i det svenska samhället, hälsoekonomiska frågor, samver
kan med funktionshindersorganisationer i samhällsplaneringen på alla ni
våer, ökad satsning på flerkärnig region för att avlasta trycket på innersta
den. 

• Regeringen har presenterat en strategi för funktionshinderspolitiken för 
2011-2016 vilken bör beaktas i kommande RUFSar. De åtgärder som där 
föreslås innebär stora utmaningar på alla samhällsnivåer och på i stort sett 
alla politikområden. Handisam, som fått regeringens uppdrag att följa upp 
åtgärder inom funktionshinderspolitiken, har nyligen skickat ut enkäter till 
kommuner om hur man arbetar funktionshindersfrågor inom utbildning, 
transporter och fysisk tillgänglighet. Några till enkäter skall skickas till 
kommunerna under våren och därefter skall man utreda hur landsting och 
regioner arbetar med frågorna. 

• Vi ser med oro på hur ombyggnader och förändringar i stadsplaneringen 
inte tar hänsyn till hur brandförsvar och ambulanstransporter ska kunna 
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komma fram på gator och vägar som, från att ha varit två- eller trefiliga, 
ofta nu är endast enfiliga. I trängseln med kollektivtrafik och bilister blir 
väntetiderna längre vilket kan innebära allvariga konsekvenser för de 
drabbade. 

• Planering av sjukhus och vårdinrättningar sker inte i samverkan med kol
lektivtrafiken. Ett exempel på detta är bygget av NKS som, när det är fär
digbyggt, inte kommer att ha varken tvärbana eller tunnelbana dragen till 
sjukhuset utan bussar ska sköta om transporten. Som vi nyligen har sett i 
ett förslag om tunnelbana till Hagastaden kommer densamma att invigas 
2022, dvs fem år efter invigningen av NKS. 

• Utnyttj a vattnet bättre. Under några år har kollektivtrafik på vatten pro
vats. Utvärderingen har visat att det har varit ett bra och populärt alterna
tiv och linjerna kommer nu permanentas. Fler kollektivlinjer på vatten bör 
öppnas för att lätta på trycket på landtrafiken. Det är dock viktigt att ka
jerna för dessa planeras så att det går att byta till buss eller annan landtra
fik. Kapacitetsmässigt bör båtarna vara så stora att de är attraktiva för 
många resenärer. 

• Roslagsbanan bör byggas ut till Rimbo och Norrtälje. Dessa orter utveck
las snabbt och busstrafiken är så tät till Norrtälje att spårbunden trafik är 
motiverad. 

Lena Ringstedt 
Ordförande i HSO i Stockholms län 




