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Delaktighet nyckeln till en attraktiv 
Stockholmsregion. Många vinner ingen 
förlorar! 


Introduktion 


Du läser ett gemensamt yttrande över Regional utvecklingsplan RUFS 
2050 för Stockholmsregionen från SRF, DHR samt HSO i Stockholms 
län i samarbete med Everland Communications. 
 
Vi menar att den regionala utvecklingsplanen genomgående bör ha ett 
tydligt funktionshinderperspektiv. Funktionshinderperspektivet är nästintill 
osynligt i det nuvarande förslaget och denna brist lär försvåra arbetet 
med att nå målet som Europas mest attraktiva storstadsregion till år 
2050. Så här kommer 3 principer och 15 förslag för 2050. Plus några 
goda exempel. 


Tre principer 


Följande tre principer anser vi stärker och underlättar ambitionen i 
RUFS: 
 


A. Universell design* 
Tillgänglighet och användbarhet. För alla.  
Not: *Universal Design (Universell design) kan förklaras som 
design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för 
en så stor del av befolkningen som möjligt utan att det krävs 
speciell anpassning.) Källa: www.certec.lth.se/ud/ 


 
B. Dialog 
Mer och tidig dialog med funktionshindersrörelsen i 
planeringsprocessen. 
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C. Samarbete för måluppfyllelse 
Samarbete med funktionshinderrörelsen för en kontinuerlig 
uppföljning av måluppfyllelsen. 


A. Sämre för ingen. Bättre för alla. 


Tillgänglighet, både fysisk och digital, är inte något som enbart gynnar 
det växande antalet medborgare med funktionsnedsättningar. 
Tillgängliga hemsidor, applikationer, telefoner, hem, bostadsområden, 
förskolor, skolor, gymnasier, universitet, arbetsplatser, köpcentrar, 
kulturhus, lokaler, parker, torg, korsningar, stationer, idrottsplatser, 
vårdcentraler, sjukhus, restauranger och fik gynnar alla och innebär 
respekt för allas värdighet. Universell design är värt att titta på lite 
närmare. 
 
Medborgare med fysiska och/eller kognetiva funktionsnedsättningar blir 
extra drabbade av otillgängliga miljöer och har därför mycket att bidra 
med. Samtidigt vill ingen ha en svåranvänd trappa eller krånglig 
hemsida. Om detta perspektiv tas in tidigt i planeringen kan vi undvika 
negativ kostnadspåverkan. Eller kanske snarare, vi sparar om det blir rätt 
från början. 


B. Dialog som byggs på en solid bottenplatta. 


Vi som skriver under detta förslag värdesätter att social hållbarhet lyfts 
fram som en viktig dimension av hållbar utveckling och att RUFS 2050 
placerar ”människan i centrum”. FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna är en bra utgångspunkt. Grunddeklarationen har utvecklats 
och rättigheterna för barn, kvinnor och personer med funktionsnedsätt-
ning har uppmärksammats i kompletterande konventioner. Detta för att 
peka på att särskilda åtgärder krävs om ”alla” verkligen ska inkluderas 
och komma till sin rätt. De samlade konventionerna tillsammans med 
FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030, menar vi bör vara en bottenplatta i 
RUFS.  


C. Ord, handling och måluppfyllelse. 


Vi, som representerar den samlade funktionshinderrörelsen i länet, vet 
att det krävs uttalade målsättningar och konkreta åtgärder för att alla ska 
bli delaktiga på riktigt.  
 
Redan i tidigare yttranden över utvecklingsplanen (i oktober 2009 och 
september 2016) påpekade vi att funktionshinder-perspektivet saknades 
i planunderlaget. Tyvärr saknas detta perspektiv även i 







 


 


utställningsförslaget RUFS 2050, trots att en stor del av länets befolkning 
(ca 20 procent) har någon form av funktionsnedsättning. Vi tror också att 
en mer tillgänglig Stockholm gynnar alla och vill därför lämna förslag som 
råder bot på dessa brister och gör RUFS 2050 starkare, mer 
inkluderande och mer resilient.  







 


 


Mål 1 till 4 


I det följande går vi igenom de fyra målområdena och lämnar konkreta 
förslag på förändringar och tillägg. Därefter följer ett antal förslag till 
ändrade skrivningar inom temaområdena.  


Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö 


Målområdet behöver utvecklas för att uttryckligen inkludera personer 
med funktionsnedsättningar (jfr agenda 2030 mål 11, not). Vi efterlyser 
också en mer nyanserad användning av begreppet tillgänglighet. Det 
används nu i huvudsak för att beskriva ”närhet till kollektivtrafik och 
annan viktig samhällsservice”. Ur ett funktionshinderperspektiv handlar 
tillgänglighet snarare om att den fysiska och digitala miljön ska utformas 
så att alla kan delta och röra sig i samhället.     
 
Till MÅL 1 föreslår vi: 
a. En komplettering i målformuleringen 


b. Ett tillägg i delmål 1  


c. Ett förtydligande i de regionala prioriteringarna 


d. En utveckling av ”tillgänglig miljö som förutsättning för jämlika 


möjligheter”.  


1a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning 


Stockholmsregionen är en rumsligt sammanhållen region, samman-
länkad med kringliggande län, och ett nav för hela landet. 
Storstadsregionens täta miljöer tillsammans med den storstadsnära 
landsbygden ger möjlighet till olika boendemiljöer. Det finns goda 
möjligheter till arbete och företagande. Den växande regionen har 
utvecklat olika kvaliteter genom att förtäta och sammankoppla 
verksamheter, bostäder och service. Boendemiljöerna är attraktiva med 
god kollektivtrafik och resurs- och energieffektiva lösningar. Människor 
tar sig fram med hållbara transportmedel och trafiklösningar på ett 
säkert, bekvämt och smidigt sätt. De tekniska försörjningssystemen 
förser boende och verksamheter med rent vatten, energi och 
ballastmaterial och ger möjlighet att hantera avfall. 
TILLÄGG//Grönområden och offentliga platser är inkluderande och 
utformas med särskild tanke på tillgänglighet och säkerhet för personer 
med funktionsnedsättning, kvinnor, barn och äldre.// Det råder god 
tillgång till natur och till det gröna i stadsmiljöerna som ger berikande 
upplevelser och ekosystemtjänster. Regionens befolkning har generellt 







 


 


en god hälsa med små skillnader mellan områden och förtroende för den 
gemensamt finansierade samhällsservicen.  


1b. Delmål för år 2030 inklusive förslag på nya skrivningar   


1. Minst 22 000 bostäder per år behöver tillkomma. 
TILLÄGG//Nybyggnation bör ske utifrån Universal Design* för att 
säkerställa tillgången till säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder 
och grundläggande samhällstjänster för personer med 
funktionsnedsättning.//  


iii. Nuläge: 15 000 färdigställda bostäder (2015), varav cirka 12 300 
genom nyproduktion. TILLÄGG//Samtliga uppfyller krav på god 
tillgänglighet och användbarhet för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar.// 


1c. Regionala prioriteringar med förtydligande 


Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:  


 öka bostadsbyggandet TILLÄGG// och utifrån Universal Design// 
skapa attraktiva livsmiljöer som är användbara och tillgängliga för alla, 
TILLÄGG//oavsett funktionsförmåga.//  


1d. Tillgänglig miljö en förutsättning för jämlika möjligheter 


Eftersom tillgänglighet är ett mångtydigt begrepp behöver det användas 
på ett medvetet sätt i planen. Ofta saknas den aspekt som är viktigast för 
oss: hur användbar och tillgänglig miljön ska vara för personer med 
funktionsnedsättning. På ett ställe i planen (sid 162) beskrivs det ganska 
väl; ”personer med funktionsvariationers behov behöver prioriteras i 
gestaltningen av offentliga miljöer som gator, torg, parker och 
grönområden så att de blir stimulerande, rika på upplevelser, främjar 
möten och är tillgängliga för alla”. Detta är dock ett undantag.  
 
Ett annat problem är att det saknas beskrivningar av hur tillgängligheten 
(i denna betydelse) ska bli bättre. Det behövs. Utvecklingen på 
bostadsmarknaden går just nu i motsatt riktning. För att bygga enklare 
bostäder i en snabb takt ser vi hur man vill försämra fungerande 
byggregler vid byggande av modulhus, studentbostäder och 
förläggningar. Det gör att personer med funktionsnedsättningar får sämre 
möjligheter än andra att hitta bostad och välja var man vill bo.  
 
Mål 1 skulle stärkas av delmål som mäter tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning vad gäller bostäder och gemensamma platser 
för rekreation, fritid och social samvaro. Det är viktiga delar i en socialt 







 


 


hållbar region och det stärker folkhälsan. Vi föreslår att sådana mål tas 
fram genom dialog.   


Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 


I utställningsförslaget betonas vikten av ett inkluderande, jämlikt och 
jämställt samhälle där ingen lämnas utanför. Två subgrupper nämns 
särskilt: kvinnor och utlandsfödda. Och det är viktigt. Däremot exkluderas 
en stor minoritet, personer med funktionsnedsättning, som idag är 
eftersatt i många avseenden, socialt, ekonomiskt och hälsomässigt. 
Trots att arbetsmarknaden står i fokus för de åtgärder som diskuteras, 
saknas förslag på hur denna ska bli mer öppen och inkludera personer 
med funktionsvariationer. Situationen för de som har svårast att hävda 
sig behöver bli en del av målformuleringen.  
 
Till MÅL 2 föreslår vi:  
a.  en komplettering av målformuleringen 
b. ett förtydligande i delmål 2  
c. ny regional prioritering av arbetsinriktad rehabilitering 
d. utveckling av målområdet och förslag på hur arbetsmarknaden kan  


göras mer tillgänglig.  


2a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning: 


Stockholmsregionen är öppen för olika livsstilar. Det finns möjligheter för 
alla att vara delaktiga i samhället. Kvinnor och män kan utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar. I samhällsservicen bemöts alla likvärdigt och 
den kommer alla till del. Regionen erbjuder en bra start och en möjlighet 
till ett bra liv för alla människor, trygga uppväxtvillkor och möjlighet till 
etablering i arbets- och samhällslivet. Att leva i Stockholmsregionen 
innebär att alla TILLÄGG//oavsett kön, ålder, bakgrund och 
funktionsförmåga// har jämlika livsvillkor, och likvärdiga möjligheter till 
inflytande och resurser. Tilliten mellan människor är hög och 
sammanhållningen stark. Regionen möjliggör interkulturella möten 
mellan människor från olika områden, med olika bakgrund och livsstil.  


2b. Delmål för år 2030 inklusive förslag på nya skrivningar   


2. Förvärvsfrekvensen hos befolkningen mellan 20–64 år ska vara väl 
över 80 procent för både kvinnor och män och gapet mellan inrikes- och 
utrikesfödda ska minska, TILLÄGG//liksom gapet mellan personer med 
funktionsnedsättningar och befolkningen i övrigt.//  
 
Nuläge: Förvärvsfrekvensen för hela befolkningen är 79,4 procent. För 
inrikesfödda kvinnor och män 84,9 procent och hos utrikesfödda män 







 


 


69,7 procent och för utrikesfödda kvinnor 63,2 procent (2015). TILLÄGG 
//Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning är 67,9 
procent och för övriga befolkningen i länet 83,7 procent (2016).// 


2c. Regionala prioriteringar med förslag på tillägg 


Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:  


 ta till vara kompetensen och underlätta matchningen på 
arbetsmarknaden  


 stärka förutsättningarna för alla barn och unga att gå vidare till 
studier och arbete 


 TILLÄGG //utveckla och förstärka en arbetsinriktad 
habilitering/rehabilitering// 


 TILLÄGG//öka antalet arbetsplatser som är tillgängliga för personer 
med funktionsvariationer.// 


2d. Utveckling av målområdet och förslag på hur arbetsmarknaden 
kan göras mer tillgänglig.  


Arbetsinriktad rehabilitering för att tillvarata kompetens 
Parallellt med en satsning på kompetensförsörjning inom 
kunskapsintensiva yrken behövs åtgärder för att nå god balans på 
arbetsmarknaden som helhet. En framgångsrik region tar vara på alla 
sina mänskliga resurser och skapar olika vägar in på arbetsmarknaden. 
En viktig åtgärd är att förstärka den arbetsinriktade rehabiliteringen. Det 
ger personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att få och 
behålla ett arbete och bidra med sin kompetens.  
 
Fler tillgängliga arbetsplatser 
För att arbetsmarknaden ska bli mer inkluderande måste den fysiska och 
digitala miljön på länets arbetsplatser också bli det. Alla arbetsgivare kan 
bidra till detta men offentliga aktörer har ett särskilt ansvar.  
 
Vi ser två vägar framåt, dels att uppmuntra goda exempel, dels att 
motverka dåliga och exkluderande arbetsmiljöer. Konkreta förslag: 


 Sätt upp mätbara mål för hur tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning ska utvecklas på länets arbetsplatser. 


 Skapa sätt att belöna arbetsplatser som är universellt utformade och 
som är öppna för personer med olika funktionsförmåga.  


 Ta med som planeringsförutsättning att alla arbetsplatser antingen 
har eller kan komma att få anställda med funktionsnedsättningar 
och tillämpa generella föreskrifter om tillgänglighet, bl a 







 


 


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (Afs 
2009:2) 


 Stärk arbetet med anti-diskriminering och ta stöd i diskriminerings-
lagen. Enligt den har arbetsgivare skyldighet att se till att arbets-
tagare men också arbetssökande eller yrkespraktikant med 
funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person 
utan funktionsnedsättning. 


Mål 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion  


Målområdet behöver utvecklas för att bli mer inkluderande (och följa 
Agenda 2030). Ju fler som kan delta i att bygga upp kunskap och 
utveckla företagandet desto längre når vi. Så skulle principen kunna 
uttryckas som breddar perspektivet så att det tydligare omfattar personer 
med olika förutsättningar att delta. Statistiken visar t.ex. att personer med 
funktionsnedsättning generellt sett har lägre utbildning än övriga i 
befolkningen. Företagande och entreprenörskap är också något mindre 
vanligt i denna grupp.  
 
För att utjämna sådana skillnader föreslår vi till MÅL 3: 
a. ett tillägg i målformuleringen 
b. kompletteringar i delmålen 
c. en utveckling av de regionala prioriteringarna för de närmaste åren. 


3a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning: 


Näringsliv, akademi och offentlig sektor samarbetar och understödjer ett 
dynamiskt och kreativt företagsklimat där regionens styrkor utvecklas 
och där förnyelseförmågan är stark. Produktiviteten är hög tack vare en 
uppbyggnad och omvandling av kunskap och hög förvärvsfrekvens. 
Entreprenörskapet är starkt och nyföretagandet dynamiskt. Tack vare en 
varierad bostadsmarknad och fungerande bostadsförsörjning, har bristen 
på kompetens minskat och kompetensförsörjningen svarar bättre upp 
mot arbetsmarknadens behov. TILLÄGG//Även grupper som stått längre 
från arbetsmarknaden, t.ex. utrikesfödda och personer med funktions-
nedsättning, deltar i utvecklingen.// Det möjliggör för regionens 
styrkeområden inom näringslivet, såsom IKT, att rekrytera den expertis 
och kompetens som de behöver. Förändringstrycket för en grön tillväxt, 
klimat- och energismarta lösningar och ett mer kretsloppsinriktat 
samhälle främjar innovation och nytänkande. Internationella förbindelser 
av olika slag stärker regionens koppling till omvärlden. Den digitala 
infrastrukturen är väl utbyggd, TILLÄGG//det digitala utanförskapet har 
minskat// och digitaliseringen är en fortsatt språngbräda för att utveckla 
näringslivet och den offentliga sektorn.  







 


 


3b. Delmål för år 2030 inklusive förslag på nya skrivningar   


1. Andelen sysselsatta med högre utbildning, respektive sysselsatta 
inom kunskapsintensiva yrken ska vara minst 55 procent för både 
kvinnor och män TILLÄGG//och andelen ska öka i motsvarande grad 
bland personer med funktionsnedsättning.//  
Nuläge: Andelen sysselsatta med högre utbildning uppgår till 49,8 
procent och andelen sysselsatta i kunskapsintensiva yrken uppgår till 
50,1 procent (2015) TILLÄGG//andelen med eftergymnasial utbildning 
bland personer med funktionsnedsättning uppgår till 44,2 %. I övriga 
befolkningen 54,8 % (2016).//  


 
2. Antalet nystartade företag ska öka till 18 per 1 000 invånare. TILLÄGG 


//Andelen egenföretagare bland personer med funktionsnedsättning 
ska öka i motsvarande grad.//  


Nuläge: 16,1 nystartade företag per 1 000 invånare (2015). 
 
4. Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha tillgång till 


fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överförings-
hastigheter. TILLÄGG//Det digitala utanförskapet ska minska.// 


Nuläge: 90,3 procent av hushållen, 85,6 procent arbetsställen totalt, 9,1 
procent hushåll och 13,2 procent arbetsställen i glesbebyggda 
områden (2016). 


3c. Regionala prioriteringar med förslag på tillägg 


Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:  


 stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer  


 stärka den internationella ställningen genom fler etableringar, besök 
och ökad internationell handel.  


 TILLÄGG//öka insatserna så att personer med funktionsnedsättning 
och andra grupper som idag står längre från arbetsmarknaden i 
ökad grad kan genomgå eftergymnasial utbildning och starta 
företag.//   


Mål 4: En resurseffektiv och resilient region utan 
klimatpåverkande utsläpp  


Samhällets motståndskraft mot påfrestningar har en mycket viktig social 
dimension, som saknas i förslaget och behöver lyftas fram, (se definition 
från Stockholm Resilience Center i not längst ned på sidan). Den kan 
med fördel beskrivas som en fråga om delaktighet. Den som får 
möjlighet att påverka sin situation, kan förväntas bidra till en mer stabil 
samhälls-utveckling. I tider då den demokratiskt politiska 







 


 


samhällsmodellen sätts på prov blir detta särskilt viktigt. En vitalisering 
av den demokratiska dialogen, som låter fler röster komma till tals, 
menar vi är av största betydelse. För personer med funktionsnedsättning 
behövs nya vägar till medinflytande och också möjligheter att som 
enskild individ bidra till en god samhällsutveckling (jfr Agenda 2030 mål 
16.7 ).  
 
Nedan lämnar vi förslag till MÅL 4:  
a. utveckling av målformuleringen för mål 4  
b.  komplettering av delmålen  
c. ett tillägg i de regionala prioriteringarna  
d. en utveckling av temat demokratiska dialoger och civilsamhällets roll  


för den sociala hållbarheten. 
 
Anm: Våra förslag kunde även passa in under mål 2, men vi anser att det 
snarare handlar om en vidgad syn på regionens resiliens.  


4a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning: 


Stockholmsregionen har en effektiv energi- och resursanvändning, 
framför allt när det gäller transporter, bebyggelse och teknisk försörjning. 
Regionens miljöpåverkan minimeras i ett livscykelperspektiv, liksom 
beroendet av ändliga resurser. Regionen har inga klimatpåverkande 
utsläpp. En mer cirkulär ekonomi skapar förutsättningar för en hållbar, 
koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. 
Ekosystemen är livskraftiga. De bidrar med luft- och vattenrening, 
jordbildning, grödor och naturupplevelser. Det ger människor 
välbefinnande och utvecklar näringslivet. Regionen har en väl utvecklad 
förmåga att förebygga och hantera både okända och kända störningar i 
form av klimatförändringar, kriser, katastrofer eller resursknapphet. 
TILLÄGG//Breda dialoger stärker demokratin. Alla invånares resurser 
och erfarenheter tas tillvara och bidrar till regionens utveckling.// 


4b. Delmål för år 2030, förslag på nya skrivningar   


TILLÄGG //5. Andelen personer som upplever sig kunna delta och bidra 
till ett mer hållbart samhälle ökar både generellt och i subgrupper som 
män, kvinnor, personer med funktionsnedsättning och utrikes födda (här 
behövs nya mätningar och indikatorer).//  


4c. Regionala prioriteringar med förslag på tillägg 


Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:  
TILLÄGG//Utveckla medborgardialoger som stärker medinflytandet och 
vidgar möjligheterna för fler, däribland utrikes födda och personer med 







 


 


funktionsnedsättning, att delta i förändringen mot ett mer hållbart 
samhälle.//  


4d. Utveckling av temat medborgardialoger och civilsamhällets roll 
för att stärka social hållbarhet 


Personer med funktionsnedsättning har mycket gemensamt med andra 
grupper i samhället som har svårt att göra sig gällande: utbildningsnivån 
är lägre, förankringen på arbetsmarknaden svagare, de ekonomiska 
marginalerna mindre och hälsan sämre. Denna ojämlikhet innebär 
försämrade livschanser för individen och en rad negativa effekter för 
samhället i stort, bland annat social oro i vissa områden och ökat tryck 
på hälsovård och sociala stödprogram.  
 
Vi är övertygade om att delaktighet och stärkt medinflytande är viktiga 
medel för att minska ojämlikheten. Människors vilja och möjligheter att 
delta är av fundamental betydelse för ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Civilsamhällets roll är här av central betydelse, det är i stor utsträckning i 
föreningar och ideella organisationer som engagemang för 
gemensamma intressen odlas. Här finns en möjlig bas för en mer 
dialoginriktad demokrati, där fler kan komma till tals.  
 
För att konkretisera detta vill vi peka på följande utvecklingsmöjligheter 
som borde lyftas fram i RUFS:  
 


 Tidiga dialoger i samhällsplaneringen  
Genom tidig samverkan med olika behovsgrupper, däribland 
funktionshinderrörelsen, ökar möjligheterna till universell 
utformning av den fysiska och digitala miljön och olika 
samhällstjänster. Då minskar behovet av särlösningar och dyra 
förbättringsåtgärder i efterhand. Vi vill se tydliga rutiner så att 
samverkan med olika behovsgrupper blir en självklar del i 
samhällsplanering och val av lösningar.  
 


 Fysiska mötesplatser som tänker in ”alla”.  
När nya områden byggs eller gamla förändras är de gemensamma 
mötesplatserna av särskild betydelse. För att minska klyftor och 
överbrygga skillnader behöver människor med olika bakgrund och 
förutsättningar rent faktiskt kunna mötas. Målbilderna måste här 
vara glasklara: att samlingslokaler och andra gemensamma 
mötesplatser ska fungera för hela befolkningen och vara fullt 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Placeringen 
bör vara sådan att den gynnar möten mellan olika 
socioekonomiska grupper.  







 


 


 


 Digitala mötesplatser och kanaler som är universellt utformade.  
Digitaliseringen öppnar nya möjligheter att bredda den 
demokratiska dialogen. Potentiellt blir det lättare att sprida 
information till många och fler kan lämna synpunkter på sådant 
som planeras lokalt och regionalt. Men i demokratins namn måste 
informationen och möjligheterna för medborgarna att delta vara 
universellt utformade, dvs de måste designas för att fungera för så 
många som möjligt, även personer med olika funktionsned-
sättningar. Alternativ för dem som har svårt att använda digitala 
lösningar behöver också finnas. Precis som i fråga om 
utformningen av den fysiska miljön, kräver detta tidiga dialoger 
med olika behovsgrupper.  
 


 Social innovation genom breda samarbeten inom 
civilsamhället.  
All innovation är inte teknisk. Det kan lika gärna handla om nya 
arbetssätt och samarbeten som spränger etablerade mönster. Ett 
exempel kan vara när föreningar inom idrottsrörelsen söker 
samarbeten för att ge människor med olika förutsättningar 
möjlighet att utöva en viss idrott. Sådana samarbeten kan bli nav i 
ny social integration och bör stöttas av offentliga aktörer.  


 
*Not: Resiliens enligt Stockholm Resilience Center: Resiliens är 
kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en 
ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det handlar 
alltså om både motståndskraft och anpassningsförmåga samt om 
förmågan att vända chocker och störningar, som en finanskris eller 
klimatförändringar, till möjligheter till förnyelse och innovativt tänkande. 
Resilienstänkande omfattar lärande, mångfald och framför allt insikten att 
människor och natur är så pass starkt kopplade att de bör uppfattas som 
ett helt sammanvävt socialekologiskt system. 


Varför ett funktionshinderperspektiv? 


För alla? Visionen och illusionen om inkludering  


Visionen ”Europas mest attraktiva storstadsregion” utvecklas så här i 
utställningsförslaget: ”Stockholmsregionen ska upplevas som attraktiv av 
alla invånare som bor, arbetar och vistas här”. Det låter bra men hur ska 
”alla” rent faktiskt bli delaktiga? En av de bärande principerna i Agenda 
2030 är: ”Ingen ska lämnas utanför”. Tanken är att särskild hänsyn 







 


 


måste tas till de människor som har sämst utgångsläge. En stor minoritet 
är personer med funktionsnedsättningar. Andelen i befolkningen är 
någonstans mellan 15 och 20 procent, beroende på vilka kriterier som 
används.  
 
År 2050 beräknas 20 procent av länsinvånarna, närmare 700 000 
personer, vara över 65 år. Det betyder att fler kommer att ha en minskad 
funktionsförmåga i ett eller flera avseenden. Ur ett samhällsperspektiv 
behöver detta inte vara något stort problem, förutsatt att vi planerar med 
det som en förutsättning.  


Ett mer delaktigt och tillgängligt Stockholm bör gynna alla men tyvärr 
nämns ingenting om vare sig åldersstrukturen eller människors olika 
funktionsförmåga när utmaningarna för Stockholmsregionen redovisas.  
 
En sådan utmaning skulle kunna formuleras så här: 
 


 Att skapa delaktighet och möta behov hos hela befolkningen, 
däribland barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar, i 
en tid av snabb utveckling och när befolkningens sammansättning 
förändras.  
 


Delaktighet i vid mening borde pekas ut som en av nycklarna till 
framgång för Stockholmsregionen. Genom delaktighet kan de enskilda 
medborgarna utveckla sin potential och bidra till gemensamma mål.  
 
Ett funktionshinderperspektiv sätter fokus på att människor har olika 
behov och förutsättningar. Det blir tydligt att samhälleliga nyttigheter av 
olika slag behöver vara universellt utformade för att fungera väl för så 
många som möjligt. Breda dialoger med olika behovsgrupper blir då 
nödvändigt för att hitta de bästa lösningarna och göra rätt från början. 
Funktionshinderperspektivet bidrar således både med att vidga bilden av 
vad som behöver göras och en idé om processen för att nå dit.  


RUFS och de mänskliga rättigheterna   


Vi vill att planen tydligare tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter för 
att stärka den sociala hållbarheten i vår region. Och detta behöver inte 
vara så krångligt. 
 
Både CRPD (FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning) och de globala målen i Agenda 2030 är då 
relevanta. Inkludering är ett återkommande tema i agendan. Personer 







 


 


med funktionsnedsättning nämns explicit på sju olika ställen och 
inkludering på tolv ställen.  
 
Myndigheten för delaktighet har i sin redovisning till regeringen lyft fram 
nio av de globala målen, som har särskild bäring på 
funktionshinderspolitiken. Nedan listas dessa och kopplas till relevanta 
artiklar i CRPD.  


Mål 1: Ingen fattigdom 
Artikel 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet 


 
Mål 3: Säkerställa hälsa  
Artikel 25 Hälsa 
Artikel 26 Habilitering och rehabilitering 


Mål 4: God utbildning för alla  
CRPD: Artikel 24 Utbildning 


Mål 5: Uppnå jämställdhet 
Artikel 6 Kvinnor med funktionsnedsättning 


Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Artikel 27 Arbete och sysselsättning 


 
Mål 10: Minskad ojämlikhet 
Artikel 5 Jämlikhet och icke-diskriminering 
Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet 
 
Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
Artikel 9 Tillgänglighet  
Artikel 20 Personlig rörlighet  
Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott  
 
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 
Artikel 16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp  
Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet 
 
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap 
Artikel 31 Insamling av statistik och information  
Artikel 32 Internationellt samarbete 
 







 


 


Det bör påpekas att FN:s konventioner och Agenda 2030 ska ses som 
helheter. De mänskliga rättigheterna är ”odelbara”. Man kan alltså inte 
bortse från de mål och artiklar som inte nämns ovan. Uppräkningen ger 
dock en fingervisning om vad som är mest aktuellt just nu ur ett svenskt 
perspektiv. Det är också vår utgångspunkt när vi föreslagit 
kompletteringar i RUFS. 


Exempel. Det är möjligt. 


Projekt Axelsberg bygger på Mälarhöjdens IK ”Fotboll för alla” satsning 
samt brett samarbete mellan Stockholms stad och civilsamhället, 
inklusive funktionshinderrörelsen och parasportrörelsen. 
https://www.facebook.com/Projekt.Axelsberg 
 
Swedavias ledsagarservice på Arlanda och andra flygplatser gör att de 
flesta kan använda flyget utan problem. Den som behöver hjälp att ta sig 
till och från flygplanet kan få det oavsett vilket bolag man reser med. En 
funktionsnedsättning är inte längre ett hinder för att flyga. Servicen 
betalas genom en liten, knappt märkbar, avgift som är inbakad i 
biljettpriset för samtliga resenärer. DVS: Alla bidrar till att alla kan resa. 
https://www.swedavia.se/arlanda/sarskilda-behov/ledsagning/ 
 
Landstingets fastighetsbolag, Locum, har tagit fram en standard för 
receptionsdiskar i vården, så att de fungerar för långa och korta, 
rullstolsanvändare och gående patienter. Samtidigt ska de vara bra 
arbetsplatser för personalen. Det är ett exempel på Universell design, 
som inkluderar personer med olika behov och lägger grunden till goda 
möten inom vården, för alla. 
https://www.locum.se/Global/3.Verktygen/6.%20Styrdokument%20fastig
heter/2.%20Konceptprogram/Konceptprogram%20-
%20receptions%20och%20kassadisk.pdf 
  
Webbutbildningen ”Att undanröja hinder” som landstinget tagit fram för 
att öka mångfalden på sina arbetsplatser, syftar till att stärka 
medvetenheten om våra olika funktionsförmågor. Tillsammans har vi ett 
ansvar för att ta vara på alla medarbetares erfarenheter. Sådan kunskap 
är första steget mot mindre fördomar och större öppenhet på 
arbetsmarknaden, för alla. 
https://lartorget.sll.se/public/courseId/61750/lang-
sv/publicPage.do?item=31142566 
 
  



https://www.facebook.com/Projekt.Axelsberg

https://www.swedavia.se/arlanda/sarskilda-behov/ledsagning/

https://www.locum.se/Global/3.Verktygen/6.%20Styrdokument%20fastigheter/2.%20Konceptprogram/Konceptprogram%20-%20receptions%20och%20kassadisk.pdf

https://www.locum.se/Global/3.Verktygen/6.%20Styrdokument%20fastigheter/2.%20Konceptprogram/Konceptprogram%20-%20receptions%20och%20kassadisk.pdf

https://www.locum.se/Global/3.Verktygen/6.%20Styrdokument%20fastigheter/2.%20Konceptprogram/Konceptprogram%20-%20receptions%20och%20kassadisk.pdf

https://lartorget.sll.se/public/courseId/61750/lang-sv/publicPage.do?item=31142566

https://lartorget.sll.se/public/courseId/61750/lang-sv/publicPage.do?item=31142566





 


 


”Stockholmsmodellen” för övergångsställen är en standard som gör 
staden mer tillgänglig. En avfasad kant på ena sidan av ”Herr gårman-
skylten” underlättar övergången för bland annat de som använder rullstol 
eller de som kör barnvagn. En tydlig kant på andra sidan skylten hjälper 
synskadade att ta ut riktningen när de ska korsa gatan. Detta är inte 
raketforskning, det är något mycket viktigare! Att tänka på människors 
olika behov när vi utformar gemensamma miljöer, bygger nytt eller 
bygger om. Det måste vara en av grundprinciperna när vi planerar 
framtidens Stockholm, för alla. 
https://www.funka.com/projekt/myter-om-tillganglighet/finns-det-
losningar/finns-det-losningar-som-passar-alla-manniskor--oavsett-
funktionsformaga/stockholmsmodellen/ 


Sammanfattning 


Social hållbarhet bygger på alla människors lika värde. Och genom att 
anta ett funktionshinderperspektiv kan konkreta digitala och fysiska 
hinder belysas och undanröjas – hinder som annars står i vägen för 
dessa mål.  
MÅL 1: En tillgänglig region med god livsmiljö;  
MÅL 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region;  
MÅL 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion; samt  
MÅL 4: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande 
utsläpp. 
 
Mer samarbete, fler perspektiv och större delaktighet kan undanröja 
hinder, ibland redan i planeringsstadiet utan någon negativ kostnads-
påverkan. Eller så sparar vi bara. 
 
Följande 3 principer innebär ingen försämring i Stockholmsregionen: 


A. Universell design* 
B. Dialog 
C. Samarbete för måluppfyllelse 
 


En jämförelse. Utveckling av digitala tjänster innefattar stort fokus på 
tillgänglighet. Applikationen ska vara tydlig, knapparna ska hittas snabbt 
och ju lättare det är desto bättre eftersom ingen vill ha en krånglig 
hemsida. Kan vi då tillämpa samma tänk på samhällsplanering? 
 
Social hållbarhet betraktas ibland som ett svårt område. Men är det 
verkligen så? Det finns tydliga ramverk och vi är övertygade om att de 3 
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principerna och de konkreta förslag vi lämnat gynnar 
Stockholmsregionen.  


Många vinner ingen förlorar! 
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Delaktighet nyckeln till en attraktiv Stockholmsregion. Många vinner ingen förlorar!

Introduktion


Du läser ett gemensamt yttrande över Regional utvecklingsplan RUFS 2050 för Stockholmsregionen från SRF, DHR samt HSO i Stockholms län i samarbete med Everland Communications.

Vi menar att den regionala utvecklingsplanen genomgående bör ha ett tydligt funktionshinderperspektiv. Funktionshinderperspektivet är nästintill osynligt i det nuvarande förslaget och denna brist lär försvåra arbetet med att nå målet som Europas mest attraktiva storstadsregion till år 2050. Så här kommer 3 principer och 15 förslag för 2050. Plus några goda exempel.

Tre principer


Följande tre principer anser vi stärker och underlättar ambitionen i RUFS:

A. Universell design*
Tillgänglighet och användbarhet. För alla. 
Not: *Universal Design (Universell design) kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt utan att det krävs speciell anpassning.) Källa: www.certec.lth.se/ud/

B. Dialog
Mer och tidig dialog med funktionshindersrörelsen i planeringsprocessen.


C. Samarbete för måluppfyllelse
Samarbete med funktionshinderrörelsen för en kontinuerlig uppföljning av måluppfyllelsen.

A. Sämre för ingen. Bättre för alla.


Tillgänglighet, både fysisk och digital, är inte något som enbart gynnar det växande antalet medborgare med funktionsnedsättningar. Tillgängliga hemsidor, applikationer, telefoner, hem, bostadsområden, förskolor, skolor, gymnasier, universitet, arbetsplatser, köpcentrar, kulturhus, lokaler, parker, torg, korsningar, stationer, idrottsplatser, vårdcentraler, sjukhus, restauranger och fik gynnar alla och innebär respekt för allas värdighet. Universell design är värt att titta på lite närmare.

Medborgare med fysiska och/eller kognetiva funktionsnedsättningar blir extra drabbade av otillgängliga miljöer och har därför mycket att bidra med. Samtidigt vill ingen ha en svåranvänd trappa eller krånglig hemsida. Om detta perspektiv tas in tidigt i planeringen kan vi undvika negativ kostnadspåverkan. Eller kanske snarare, vi sparar om det blir rätt från början.

B. Dialog som byggs på en solid bottenplatta.

Vi som skriver under detta förslag värdesätter att social hållbarhet lyfts fram som en viktig dimension av hållbar utveckling och att RUFS 2050 placerar ”människan i centrum”. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är en bra utgångspunkt. Grunddeklarationen har utvecklats och rättigheterna för barn, kvinnor och personer med funktionsnedsätt-ning har uppmärksammats i kompletterande konventioner. Detta för att peka på att särskilda åtgärder krävs om ”alla” verkligen ska inkluderas och komma till sin rätt. De samlade konventionerna tillsammans med FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030, menar vi bör vara en bottenplatta i RUFS. 


C. Ord, handling och måluppfyllelse.

Vi, som representerar den samlade funktionshinderrörelsen i länet, vet att det krävs uttalade målsättningar och konkreta åtgärder för att alla ska bli delaktiga på riktigt. 

Redan i tidigare yttranden över utvecklingsplanen (i oktober 2009 och september 2016) påpekade vi att funktionshinder-perspektivet saknades i planunderlaget. Tyvärr saknas detta perspektiv även i utställningsförslaget RUFS 2050, trots att en stor del av länets befolkning (ca 20 procent) har någon form av funktionsnedsättning. Vi tror också att en mer tillgänglig Stockholm gynnar alla och vill därför lämna förslag som råder bot på dessa brister och gör RUFS 2050 starkare, mer inkluderande och mer resilient. 

Mål 1 till 4

I det följande går vi igenom de fyra målområdena och lämnar konkreta förslag på förändringar och tillägg. Därefter följer ett antal förslag till ändrade skrivningar inom temaområdena. 

Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö

Målområdet behöver utvecklas för att uttryckligen inkludera personer med funktionsnedsättningar (jfr agenda 2030 mål 11, not). Vi efterlyser också en mer nyanserad användning av begreppet tillgänglighet. Det används nu i huvudsak för att beskriva ”närhet till kollektivtrafik och annan viktig samhällsservice”. Ur ett funktionshinderperspektiv handlar tillgänglighet snarare om att den fysiska och digitala miljön ska utformas så att alla kan delta och röra sig i samhället.    


Till MÅL 1 föreslår vi:


a.
En komplettering i målformuleringen

b.
Ett tillägg i delmål 1 

c.
Ett förtydligande i de regionala prioriteringarna


d.
En utveckling av ”tillgänglig miljö som förutsättning för jämlika
möjligheter”. 

1a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning

Stockholmsregionen är en rumsligt sammanhållen region, samman-länkad med kringliggande län, och ett nav för hela landet. Storstadsregionens täta miljöer tillsammans med den storstadsnära landsbygden ger möjlighet till olika boendemiljöer. Det finns goda möjligheter till arbete och företagande. Den växande regionen har utvecklat olika kvaliteter genom att förtäta och sammankoppla verksamheter, bostäder och service. Boendemiljöerna är attraktiva med god kollektivtrafik och resurs- och energieffektiva lösningar. Människor tar sig fram med hållbara transportmedel och trafiklösningar på ett säkert, bekvämt och smidigt sätt. De tekniska försörjningssystemen förser boende och verksamheter med rent vatten, energi och ballastmaterial och ger möjlighet att hantera avfall.

TILLÄGG//Grönområden och offentliga platser är inkluderande och utformas med särskild tanke på tillgänglighet och säkerhet för personer med funktionsnedsättning, kvinnor, barn och äldre.// Det råder god tillgång till natur och till det gröna i stadsmiljöerna som ger berikande upplevelser och ekosystemtjänster. Regionens befolkning har generellt en god hälsa med små skillnader mellan områden och förtroende för den gemensamt finansierade samhällsservicen. 

1b.
Delmål för år 2030 inklusive förslag på nya skrivningar  


1. Minst 22 000 bostäder per år behöver tillkomma. TILLÄGG//Nybyggnation bör ske utifrån Universal Design* för att säkerställa tillgången till säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande samhällstjänster för personer med funktionsnedsättning.// 

iii. Nuläge: 15 000 färdigställda bostäder (2015), varav cirka 12 300 genom nyproduktion. TILLÄGG//Samtliga uppfyller krav på god tillgänglighet och användbarhet för äldre och personer med funktionsnedsättningar.//

1c. Regionala prioriteringar med förtydligande


Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att: 

· öka bostadsbyggandet TILLÄGG// och utifrån Universal Design// skapa attraktiva livsmiljöer som är användbara och tillgängliga för alla, TILLÄGG//oavsett funktionsförmåga.// 

1d. Tillgänglig miljö en förutsättning för jämlika möjligheter


Eftersom tillgänglighet är ett mångtydigt begrepp behöver det användas på ett medvetet sätt i planen. Ofta saknas den aspekt som är viktigast för oss: hur användbar och tillgänglig miljön ska vara för personer med funktionsnedsättning. På ett ställe i planen (sid 162) beskrivs det ganska väl; ”personer med funktionsvariationers behov behöver prioriteras i gestaltningen av offentliga miljöer som gator, torg, parker och grönområden så att de blir stimulerande, rika på upplevelser, främjar möten och är tillgängliga för alla”. Detta är dock ett undantag. 


Ett annat problem är att det saknas beskrivningar av hur tillgängligheten (i denna betydelse) ska bli bättre. Det behövs. Utvecklingen på bostadsmarknaden går just nu i motsatt riktning. För att bygga enklare bostäder i en snabb takt ser vi hur man vill försämra fungerande byggregler vid byggande av modulhus, studentbostäder och förläggningar. Det gör att personer med funktionsnedsättningar får sämre möjligheter än andra att hitta bostad och välja var man vill bo. 


Mål 1 skulle stärkas av delmål som mäter tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vad gäller bostäder och gemensamma platser för rekreation, fritid och social samvaro. Det är viktiga delar i en socialt hållbar region och det stärker folkhälsan. Vi föreslår att sådana mål tas fram genom dialog.  

Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region

I utställningsförslaget betonas vikten av ett inkluderande, jämlikt och jämställt samhälle där ingen lämnas utanför. Två subgrupper nämns särskilt: kvinnor och utlandsfödda. Och det är viktigt. Däremot exkluderas en stor minoritet, personer med funktionsnedsättning, som idag är eftersatt i många avseenden, socialt, ekonomiskt och hälsomässigt. Trots att arbetsmarknaden står i fokus för de åtgärder som diskuteras, saknas förslag på hur denna ska bli mer öppen och inkludera personer med funktionsvariationer. Situationen för de som har svårast att hävda sig behöver bli en del av målformuleringen. 


Till MÅL 2 föreslår vi: 


a. 
en komplettering av målformuleringen


b.
ett förtydligande i delmål 2 


c.
ny regional prioritering av arbetsinriktad rehabilitering


d.
utveckling av målområdet och förslag på hur arbetsmarknaden kan 
göras mer tillgänglig. 

2a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning:


Stockholmsregionen är öppen för olika livsstilar. Det finns möjligheter för alla att vara delaktiga i samhället. Kvinnor och män kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I samhällsservicen bemöts alla likvärdigt och den kommer alla till del. Regionen erbjuder en bra start och en möjlighet till ett bra liv för alla människor, trygga uppväxtvillkor och möjlighet till etablering i arbets- och samhällslivet. Att leva i Stockholmsregionen innebär att alla TILLÄGG//oavsett kön, ålder, bakgrund och funktionsförmåga// har jämlika livsvillkor, och likvärdiga möjligheter till inflytande och resurser. Tilliten mellan människor är hög och sammanhållningen stark. Regionen möjliggör interkulturella möten mellan människor från olika områden, med olika bakgrund och livsstil. 


2b. Delmål för år 2030 inklusive förslag på nya skrivningar  


2. Förvärvsfrekvensen hos befolkningen mellan 20–64 år ska vara väl över 80 procent för både kvinnor och män och gapet mellan inrikes- och utrikesfödda ska minska, TILLÄGG//liksom gapet mellan personer med funktionsnedsättningar och befolkningen i övrigt.// 


Nuläge: Förvärvsfrekvensen för hela befolkningen är 79,4 procent. För inrikesfödda kvinnor och män 84,9 procent och hos utrikesfödda män 69,7 procent och för utrikesfödda kvinnor 63,2 procent (2015). TILLÄGG //Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning är 67,9 procent och för övriga befolkningen i länet 83,7 procent (2016).//

2c. Regionala prioriteringar med förslag på tillägg


Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att: 


· ta till vara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden 


· stärka förutsättningarna för alla barn och unga att gå vidare till studier och arbete

· TILLÄGG //utveckla och förstärka en arbetsinriktad habilitering/rehabilitering//

· TILLÄGG//öka antalet arbetsplatser som är tillgängliga för personer med funktionsvariationer.//


2d. Utveckling av målområdet och förslag på hur arbetsmarknaden kan göras mer tillgänglig. 

Arbetsinriktad rehabilitering för att tillvarata kompetens


Parallellt med en satsning på kompetensförsörjning inom kunskapsintensiva yrken behövs åtgärder för att nå god balans på arbetsmarknaden som helhet. En framgångsrik region tar vara på alla sina mänskliga resurser och skapar olika vägar in på arbetsmarknaden. En viktig åtgärd är att förstärka den arbetsinriktade rehabiliteringen. Det ger personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att få och behålla ett arbete och bidra med sin kompetens. 


Fler tillgängliga arbetsplatser


För att arbetsmarknaden ska bli mer inkluderande måste den fysiska och digitala miljön på länets arbetsplatser också bli det. Alla arbetsgivare kan bidra till detta men offentliga aktörer har ett särskilt ansvar. 


Vi ser två vägar framåt, dels att uppmuntra goda exempel, dels att motverka dåliga och exkluderande arbetsmiljöer. Konkreta förslag:


· Sätt upp mätbara mål för hur tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning ska utvecklas på länets arbetsplatser.


· Skapa sätt att belöna arbetsplatser som är universellt utformade och som är öppna för personer med olika funktionsförmåga. 


· Ta med som planeringsförutsättning att alla arbetsplatser antingen har eller kan komma att få anställda med funktionsnedsättningar och tillämpa generella föreskrifter om tillgänglighet, bl a Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (Afs 2009:2)


· Stärk arbetet med anti-diskriminering och ta stöd i diskriminerings-lagen. Enligt den har arbetsgivare skyldighet att se till att arbets-tagare men också arbetssökande eller yrkespraktikant med funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning.

Mål 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

Målområdet behöver utvecklas för att bli mer inkluderande (och följa Agenda 2030). Ju fler som kan delta i att bygga upp kunskap och utveckla företagandet desto längre når vi. Så skulle principen kunna uttryckas som breddar perspektivet så att det tydligare omfattar personer med olika förutsättningar att delta. Statistiken visar t.ex. att personer med funktionsnedsättning generellt sett har lägre utbildning än övriga i befolkningen. Företagande och entreprenörskap är också något mindre vanligt i denna grupp. 


För att utjämna sådana skillnader föreslår vi till MÅL 3:


a. ett tillägg i målformuleringen

b. kompletteringar i delmålen

c. en utveckling av de regionala prioriteringarna för de närmaste åren.

3a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning:


Näringsliv, akademi och offentlig sektor samarbetar och understödjer ett dynamiskt och kreativt företagsklimat där regionens styrkor utvecklas och där förnyelseförmågan är stark. Produktiviteten är hög tack vare en uppbyggnad och omvandling av kunskap och hög förvärvsfrekvens. Entreprenörskapet är starkt och nyföretagandet dynamiskt. Tack vare en varierad bostadsmarknad och fungerande bostadsförsörjning, har bristen på kompetens minskat och kompetensförsörjningen svarar bättre upp mot arbetsmarknadens behov. TILLÄGG//Även grupper som stått längre från arbetsmarknaden, t.ex. utrikesfödda och personer med funktions-nedsättning, deltar i utvecklingen.// Det möjliggör för regionens styrkeområden inom näringslivet, såsom IKT, att rekrytera den expertis och kompetens som de behöver. Förändringstrycket för en grön tillväxt, klimat- och energismarta lösningar och ett mer kretsloppsinriktat samhälle främjar innovation och nytänkande. Internationella förbindelser av olika slag stärker regionens koppling till omvärlden. Den digitala infrastrukturen är väl utbyggd, TILLÄGG//det digitala utanförskapet har minskat// och digitaliseringen är en fortsatt språngbräda för att utveckla näringslivet och den offentliga sektorn. 


3b. Delmål för år 2030 inklusive förslag på nya skrivningar  


1. Andelen sysselsatta med högre utbildning, respektive sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken ska vara minst 55 procent för både kvinnor och män TILLÄGG//och andelen ska öka i motsvarande grad bland personer med funktionsnedsättning.// 
Nuläge: Andelen sysselsatta med högre utbildning uppgår till 49,8 procent och andelen sysselsatta i kunskapsintensiva yrken uppgår till 50,1 procent (2015) TILLÄGG//andelen med eftergymnasial utbildning bland personer med funktionsnedsättning uppgår till 44,2 %. I övriga befolkningen 54,8 % (2016).// 


2. Antalet nystartade företag ska öka till 18 per 1 000 invånare. TILLÄGG //Andelen egenföretagare bland personer med funktionsnedsättning ska öka i motsvarande grad.// 

Nuläge: 16,1 nystartade företag per 1 000 invånare (2015).

4. Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha tillgång till fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överförings-hastigheter. TILLÄGG//Det digitala utanförskapet ska minska.//

Nuläge: 90,3 procent av hushållen, 85,6 procent arbetsställen totalt, 9,1 procent hushåll och 13,2 procent arbetsställen i glesbebyggda områden (2016).

3c. Regionala prioriteringar med förslag på tillägg


Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att: 


· stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer 


· stärka den internationella ställningen genom fler etableringar, besök och ökad internationell handel. 

· TILLÄGG//öka insatserna så att personer med funktionsnedsättning och andra grupper som idag står längre från arbetsmarknaden i ökad grad kan genomgå eftergymnasial utbildning och starta företag.//  

Mål 4: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp 

Samhällets motståndskraft mot påfrestningar har en mycket viktig social dimension, som saknas i förslaget och behöver lyftas fram, (se definition från Stockholm Resilience Center i not längst ned på sidan). Den kan med fördel beskrivas som en fråga om delaktighet. Den som får möjlighet att påverka sin situation, kan förväntas bidra till en mer stabil samhälls-utveckling. I tider då den demokratiskt politiska samhällsmodellen sätts på prov blir detta särskilt viktigt. En vitalisering av den demokratiska dialogen, som låter fler röster komma till tals, menar vi är av största betydelse. För personer med funktionsnedsättning behövs nya vägar till medinflytande och också möjligheter att som enskild individ bidra till en god samhällsutveckling (jfr Agenda 2030 mål 16.7 ). 


Nedan lämnar vi förslag till MÅL 4: 


a.
utveckling av målformuleringen för mål 4 


b. 
komplettering av delmålen 


c.
ett tillägg i de regionala prioriteringarna 


d.
en utveckling av temat demokratiska dialoger och civilsamhällets roll 
för den sociala hållbarheten.

Anm: Våra förslag kunde även passa in under mål 2, men vi anser att det snarare handlar om en vidgad syn på regionens resiliens. 


4a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning:


Stockholmsregionen har en effektiv energi- och resursanvändning, framför allt när det gäller transporter, bebyggelse och teknisk försörjning. Regionens miljöpåverkan minimeras i ett livscykelperspektiv, liksom beroendet av ändliga resurser. Regionen har inga klimatpåverkande utsläpp. En mer cirkulär ekonomi skapar förutsättningar för en hållbar, koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Ekosystemen är livskraftiga. De bidrar med luft- och vattenrening, jordbildning, grödor och naturupplevelser. Det ger människor välbefinnande och utvecklar näringslivet. Regionen har en väl utvecklad förmåga att förebygga och hantera både okända och kända störningar i form av klimatförändringar, kriser, katastrofer eller resursknapphet. TILLÄGG//Breda dialoger stärker demokratin. Alla invånares resurser och erfarenheter tas tillvara och bidrar till regionens utveckling.//

4b. Delmål för år 2030, förslag på nya skrivningar  


TILLÄGG //5. Andelen personer som upplever sig kunna delta och bidra till ett mer hållbart samhälle ökar både generellt och i subgrupper som män, kvinnor, personer med funktionsnedsättning och utrikes födda (här behövs nya mätningar och indikatorer).// 


4c. Regionala prioriteringar med förslag på tillägg


Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att: 


TILLÄGG//Utveckla medborgardialoger som stärker medinflytandet och vidgar möjligheterna för fler, däribland utrikes födda och personer med funktionsnedsättning, att delta i förändringen mot ett mer hållbart samhälle.// 


4d. Utveckling av temat medborgardialoger och civilsamhällets roll för att stärka social hållbarhet


Personer med funktionsnedsättning har mycket gemensamt med andra grupper i samhället som har svårt att göra sig gällande: utbildningsnivån är lägre, förankringen på arbetsmarknaden svagare, de ekonomiska marginalerna mindre och hälsan sämre. Denna ojämlikhet innebär försämrade livschanser för individen och en rad negativa effekter för samhället i stort, bland annat social oro i vissa områden och ökat tryck på hälsovård och sociala stödprogram. 


Vi är övertygade om att delaktighet och stärkt medinflytande är viktiga medel för att minska ojämlikheten. Människors vilja och möjligheter att delta är av fundamental betydelse för ett långsiktigt hållbart samhälle. Civilsamhällets roll är här av central betydelse, det är i stor utsträckning i föreningar och ideella organisationer som engagemang för gemensamma intressen odlas. Här finns en möjlig bas för en mer dialoginriktad demokrati, där fler kan komma till tals. 


För att konkretisera detta vill vi peka på följande utvecklingsmöjligheter som borde lyftas fram i RUFS: 


· Tidiga dialoger i samhällsplaneringen 
Genom tidig samverkan med olika behovsgrupper, däribland funktionshinderrörelsen, ökar möjligheterna till universell utformning av den fysiska och digitala miljön och olika samhällstjänster. Då minskar behovet av särlösningar och dyra förbättringsåtgärder i efterhand. Vi vill se tydliga rutiner så att samverkan med olika behovsgrupper blir en självklar del i samhällsplanering och val av lösningar. 


· Fysiska mötesplatser som tänker in ”alla”. 
När nya områden byggs eller gamla förändras är de gemensamma mötesplatserna av särskild betydelse. För att minska klyftor och överbrygga skillnader behöver människor med olika bakgrund och förutsättningar rent faktiskt kunna mötas. Målbilderna måste här vara glasklara: att samlingslokaler och andra gemensamma mötesplatser ska fungera för hela befolkningen och vara fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Placeringen bör vara sådan att den gynnar möten mellan olika socioekonomiska grupper. 


· Digitala mötesplatser och kanaler som är universellt utformade. 
Digitaliseringen öppnar nya möjligheter att bredda den demokratiska dialogen. Potentiellt blir det lättare att sprida information till många och fler kan lämna synpunkter på sådant som planeras lokalt och regionalt. Men i demokratins namn måste informationen och möjligheterna för medborgarna att delta vara universellt utformade, dvs de måste designas för att fungera för så många som möjligt, även personer med olika funktionsned-sättningar. Alternativ för dem som har svårt att använda digitala lösningar behöver också finnas. Precis som i fråga om utformningen av den fysiska miljön, kräver detta tidiga dialoger med olika behovsgrupper. 


· Social innovation genom breda samarbeten inom civilsamhället. 
All innovation är inte teknisk. Det kan lika gärna handla om nya arbetssätt och samarbeten som spränger etablerade mönster. Ett exempel kan vara när föreningar inom idrottsrörelsen söker samarbeten för att ge människor med olika förutsättningar möjlighet att utöva en viss idrott. Sådana samarbeten kan bli nav i ny social integration och bör stöttas av offentliga aktörer. 


*Not: Resiliens enligt Stockholm Resilience Center: Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det handlar alltså om både motståndskraft och anpassningsförmåga samt om förmågan att vända chocker och störningar, som en finanskris eller klimatförändringar, till möjligheter till förnyelse och innovativt tänkande. Resilienstänkande omfattar lärande, mångfald och framför allt insikten att människor och natur är så pass starkt kopplade att de bör uppfattas som ett helt sammanvävt socialekologiskt system.

Varför ett funktionshinderperspektiv?

För alla? Visionen och illusionen om inkludering 


Visionen ”Europas mest attraktiva storstadsregion” utvecklas så här i utställningsförslaget: ”Stockholmsregionen ska upplevas som attraktiv av alla invånare som bor, arbetar och vistas här”. Det låter bra men hur ska ”alla” rent faktiskt bli delaktiga? En av de bärande principerna i Agenda 2030 är: ”Ingen ska lämnas utanför”. Tanken är att särskild hänsyn måste tas till de människor som har sämst utgångsläge. En stor minoritet är personer med funktionsnedsättningar. Andelen i befolkningen är någonstans mellan 15 och 20 procent, beroende på vilka kriterier som används. 

År 2050 beräknas 20 procent av länsinvånarna, närmare 700 000 personer, vara över 65 år. Det betyder att fler kommer att ha en minskad funktionsförmåga i ett eller flera avseenden. Ur ett samhällsperspektiv behöver detta inte vara något stort problem, förutsatt att vi planerar med det som en förutsättning. 


Ett mer delaktigt och tillgängligt Stockholm bör gynna alla men tyvärr nämns ingenting om vare sig åldersstrukturen eller människors olika funktionsförmåga när utmaningarna för Stockholmsregionen redovisas. 


En sådan utmaning skulle kunna formuleras så här:


· Att skapa delaktighet och möta behov hos hela befolkningen, däribland barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar, i en tid av snabb utveckling och när befolkningens sammansättning förändras. 


Delaktighet i vid mening borde pekas ut som en av nycklarna till framgång för Stockholmsregionen. Genom delaktighet kan de enskilda medborgarna utveckla sin potential och bidra till gemensamma mål. 


Ett funktionshinderperspektiv sätter fokus på att människor har olika behov och förutsättningar. Det blir tydligt att samhälleliga nyttigheter av olika slag behöver vara universellt utformade för att fungera väl för så många som möjligt. Breda dialoger med olika behovsgrupper blir då nödvändigt för att hitta de bästa lösningarna och göra rätt från början. Funktionshinderperspektivet bidrar således både med att vidga bilden av vad som behöver göras och en idé om processen för att nå dit. 


RUFS och de mänskliga rättigheterna  


Vi vill att planen tydligare tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter för att stärka den sociala hållbarheten i vår region. Och detta behöver inte vara så krångligt.


Både CRPD (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning) och de globala målen i Agenda 2030 är då relevanta. Inkludering är ett återkommande tema i agendan. Personer med funktionsnedsättning nämns explicit på sju olika ställen och inkludering på tolv ställen. 


Myndigheten för delaktighet har i sin redovisning till regeringen lyft fram nio av de globala målen, som har särskild bäring på funktionshinderspolitiken. Nedan listas dessa och kopplas till relevanta artiklar i CRPD. 


Mål 1: Ingen fattigdom
Artikel 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet


Mål 3: Säkerställa hälsa 
Artikel 25 Hälsa


Artikel 26 Habilitering och rehabilitering


Mål 4: God utbildning för alla 
CRPD: Artikel 24 Utbildning


Mål 5: Uppnå jämställdhet
Artikel 6 Kvinnor med funktionsnedsättning


Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Artikel 27 Arbete och sysselsättning


Mål 10: Minskad ojämlikhet
Artikel 5 Jämlikhet och icke-diskriminering


Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet


Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Artikel 9 Tillgänglighet 


Artikel 20 Personlig rörlighet 


Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott 


Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen


Artikel 16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp 


Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet


Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap


Artikel 31 Insamling av statistik och information 


Artikel 32 Internationellt samarbete


Det bör påpekas att FN:s konventioner och Agenda 2030 ska ses som helheter. De mänskliga rättigheterna är ”odelbara”. Man kan alltså inte bortse från de mål och artiklar som inte nämns ovan. Uppräkningen ger dock en fingervisning om vad som är mest aktuellt just nu ur ett svenskt perspektiv. Det är också vår utgångspunkt när vi föreslagit kompletteringar i RUFS.

Exempel. Det är möjligt.


Projekt Axelsberg bygger på Mälarhöjdens IK ”Fotboll för alla” satsning samt brett samarbete mellan Stockholms stad och civilsamhället, inklusive funktionshinderrörelsen och parasportrörelsen.


https://www.facebook.com/Projekt.Axelsberg

Swedavias ledsagarservice på Arlanda och andra flygplatser gör att de flesta kan använda flyget utan problem. Den som behöver hjälp att ta sig till och från flygplanet kan få det oavsett vilket bolag man reser med. En funktionsnedsättning är inte längre ett hinder för att flyga. Servicen betalas genom en liten, knappt märkbar, avgift som är inbakad i biljettpriset för samtliga resenärer. DVS: Alla bidrar till att alla kan resa.


https://www.swedavia.se/arlanda/sarskilda-behov/ledsagning/

Landstingets fastighetsbolag, Locum, har tagit fram en standard för receptionsdiskar i vården, så att de fungerar för långa och korta, rullstolsanvändare och gående patienter. Samtidigt ska de vara bra arbetsplatser för personalen. Det är ett exempel på Universell design, som inkluderar personer med olika behov och lägger grunden till goda möten inom vården, för alla.


https://www.locum.se/Global/3.Verktygen/6.%20Styrdokument%20fastigheter/2.%20Konceptprogram/Konceptprogram%20-%20receptions%20och%20kassadisk.pdf

Webbutbildningen ”Att undanröja hinder” som landstinget tagit fram för att öka mångfalden på sina arbetsplatser, syftar till att stärka medvetenheten om våra olika funktionsförmågor. Tillsammans har vi ett ansvar för att ta vara på alla medarbetares erfarenheter. Sådan kunskap är första steget mot mindre fördomar och större öppenhet på arbetsmarknaden, för alla.


https://lartorget.sll.se/public/courseId/61750/lang-sv/publicPage.do?item=31142566

”Stockholmsmodellen” för övergångsställen är en standard som gör staden mer tillgänglig. En avfasad kant på ena sidan av ”Herr gårman-skylten” underlättar övergången för bland annat de som använder rullstol eller de som kör barnvagn. En tydlig kant på andra sidan skylten hjälper synskadade att ta ut riktningen när de ska korsa gatan. Detta är inte raketforskning, det är något mycket viktigare! Att tänka på människors olika behov när vi utformar gemensamma miljöer, bygger nytt eller bygger om. Det måste vara en av grundprinciperna när vi planerar framtidens Stockholm, för alla.


https://www.funka.com/projekt/myter-om-tillganglighet/finns-det-losningar/finns-det-losningar-som-passar-alla-manniskor--oavsett-funktionsformaga/stockholmsmodellen/

Sammanfattning

Social hållbarhet bygger på alla människors lika värde. Och genom att anta ett funktionshinderperspektiv kan konkreta digitala och fysiska hinder belysas och undanröjas – hinder som annars står i vägen för dessa mål. 


MÅL 1: En tillgänglig region med god livsmiljö; 

MÅL 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region; 

MÅL 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion; samt 

MÅL 4: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.

Mer samarbete, fler perspektiv och större delaktighet kan undanröja hinder, ibland redan i planeringsstadiet utan någon negativ kostnads-påverkan. Eller så sparar vi bara.

Följande 3 principer innebär ingen försämring i Stockholmsregionen:


A. Universell design*

B. Dialog

C. Samarbete för måluppfyllelse


En jämförelse. Utveckling av digitala tjänster innefattar stort fokus på tillgänglighet. Applikationen ska vara tydlig, knapparna ska hittas snabbt och ju lättare det är desto bättre eftersom ingen vill ha en krånglig hemsida. Kan vi då tillämpa samma tänk på samhällsplanering?

Social hållbarhet betraktas ibland som ett svårt område. Men är det verkligen så? Det finns tydliga ramverk och vi är övertygade om att de 3 principerna och de konkreta förslag vi lämnat gynnar Stockholmsregionen. 

Många vinner ingen förlorar!

Annika Hässler


Anders Berglund



Ordförande 


Ordförande
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DHR Stockholms läns distrikt
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Bilaga  
 


Tematiska frågor - synpunkter från SRF 
 
Nedan följer förslag på ändrade skrivningar i del 4, Tematiska frågor. 
SRF vill med dessa exempel lyfta fram hur funktionshinderperspektivet 
kan tas med även i denna del av RUFS.   
 


Bostadsmarknad 


Sid 96 under ”Regionala förhållningssätt”, tillägg i tredje och fjärde 
punkten.  


Ett särskilt offentligt ansvar behöver tas, framför allt inom kommunerna, 
för att säkerställa att hushåll med små inkomster eller med tillfälliga 
anställningar // samt personer med funktionsnedsättning// har tillgång till 
bostadsmarknaden.  
 
Nya bostäder ska bidra till goda livsmiljöer med låg miljöpåverkan, 
genom att gestalta ändamålsenligt // och utgå från universell design för 
att säkra god tillgänglighet och användbarhet för personer med olika 
funktionsförmåga //, minskade socioekonomiska skillnader, genom att 
skapa blandade stadsmiljöer, med olika upplåtelseformer och 
bostadstyper samt bra mötesplatser och få barriäreffekter. För att 
bedöma effekterna av bostadsbyggandet när det gäller miljö, klimat-
påverkan och socioekonomisk struktur bör hållbarhetsbedömningar 
integreras i bostadsplaneringen och i översiktsplaneringen.  
 


Det digitala samhället 


Sid 102, under ”Regionala förhållningssätt”. Tillägg i första punkten 
 
- Digitaliseringen måste komma samtliga invånare till gagn och anpassas 
till olika invånares förutsättningar och behov // med särskild hänsyn till 
personer med funktionsnedsättning, äldre och andra som annars riskerar 
digitalt utanförskap.//  
 
Sid 103 under Nytt entreprenörskap som driver tillväxten, tillägg tredje 
meningen från slutet.  
 







Hälso- och sjukvård och annan samhällsservice 


Sid 113, under ”Regionala förhållningssätt” tillägg i tredje, femte och 
sjätte punkten: 


- Offentliga lokaler behöver användas flexibelt // och vara tillgängliga för 
människor med funktionsnedsättning // för att nå så många invånare som 
möjligt.  
 
- För att utveckla gemensamma och användarvänliga digitala lösningar 
behöver samverkan ske över myndighetsgränserna // och med grupper 
som har särskilda behov//. 
 
- För att garantera att alla invånare har tillgång till samhällsservice 
behöver //fullgoda// alternativ till digitala lösningar erbjudas.  
 
Sid 115 under ”Samhällsservice inom Gymnasie-, vuxen- och högre 
utbildning”, tillägg två meningar från slutet. 
 
Samverkan om gymnasieutbildning ger eleverna möjlighet att söka 
utbildningar och skolor på lika villkor i hela regionen. // Särskilda insatser 
behövs för att elever med funktionsnedsättning ska ha jämlik tillgång till 
utbudet // En viktig utgångspunkt är att samverkan i första hand ska 
prioritera yrkesinriktad vuxenutbildning, vilket bland annat inkluderar ett 
utbildningskoncept för målgruppen nyanlända.  
 


Kompetensförsörjning, utbildning och arbetsmarknad  


Sid 124 under ”Regionala förhållningssätt ” tillägg i andra, fjärde och 
femte punkterna: 


- Anpassa utbildningssystemet och arbetslivet till ett livslångt lärande, // 
för personer med olika bakgrund och förutsättningar.//  
 
- Vidga normen // för deltagande i utbildning och arbete // genom 
mångfaldsarbete i offentliga organisationer.  
 
- Använd regionala utvecklingsmedel för att korta etableringstiden för 
nyanlända, // öka sysselsättningsgraden bland personer med 
funktionsnedsättning// och främja könsneutrala studie- och yrkesval. 







Länets studieresultat och framtida tillgång på kompetens 


Sid 126, tillägg sist i stycket: 
Det är dock färre män än kvinnor som studerar vidare och skillnaden har 
inte minskat under det senaste decenniet. // Andelen som går vidare till 
högre studier är också klart lägre bland personer med 
funktionsnedsättning i jämförelse med befolkningen i stort.// 
 
Sid 130 under ”Motverka tudelning av arbetsmarknaden”, tillägg mitt i 
andra stycket: 
 
Utrikes födda, i synnerhet nyanlända, har klart lägre förvärvsfrekvenser 
än inrikes födda. // Det gäller även för personer med funktions-
nedsättning i förhållande till övriga befolkningen.// 
Strukturomvandlingens rumsliga effekter… 
 
Samt tillägg sist i samma stycke: 
Här ingår validering av yrkeserfarenheter förvärvade i andra länder, i 
kombination med utbildningsinsatser för nyanlända. // Den yrkesinriktade 
rehabiliteringen behöver utvecklas och förstärkas för att ge personer 
med funktionsnedsättning möjlighet att bidra med sin kompetens på 
arbetsmarknaden.// 
 











Bilaga 

Tematiska frågor - synpunkter från SRF


Nedan följer förslag på ändrade skrivningar i del 4, Tematiska frågor. SRF vill med dessa exempel lyfta fram hur funktionshinderperspektivet kan tas med även i denna del av RUFS.  

Bostadsmarknad

Sid 96 under ”Regionala förhållningssätt”, tillägg i tredje och fjärde punkten. 


Ett särskilt offentligt ansvar behöver tas, framför allt inom kommunerna, för att säkerställa att hushåll med små inkomster eller med tillfälliga anställningar // samt personer med funktionsnedsättning// har tillgång till bostadsmarknaden. 


Nya bostäder ska bidra till goda livsmiljöer med låg miljöpåverkan, genom att gestalta ändamålsenligt // och utgå från universell design för att säkra god tillgänglighet och användbarhet för personer med olika funktionsförmåga //, minskade socioekonomiska skillnader, genom att skapa blandade stadsmiljöer, med olika upplåtelseformer och bostadstyper samt bra mötesplatser och få barriäreffekter. För att bedöma effekterna av bostadsbyggandet när det gäller miljö, klimat-påverkan och socioekonomisk struktur bör hållbarhetsbedömningar integreras i bostadsplaneringen och i översiktsplaneringen. 


Det digitala samhället


Sid 102, under ”Regionala förhållningssätt”. Tillägg i första punkten

- Digitaliseringen måste komma samtliga invånare till gagn och anpassas till olika invånares förutsättningar och behov // med särskild hänsyn till personer med funktionsnedsättning, äldre och andra som annars riskerar digitalt utanförskap.// 

Sid 103 under Nytt entreprenörskap som driver tillväxten, tillägg tredje meningen från slutet. 

Hälso- och sjukvård och annan samhällsservice

Sid 113, under ”Regionala förhållningssätt” tillägg i tredje, femte och sjätte punkten:

- Offentliga lokaler behöver användas flexibelt // och vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning // för att nå så många invånare som möjligt. 


- För att utveckla gemensamma och användarvänliga digitala lösningar behöver samverkan ske över myndighetsgränserna // och med grupper som har särskilda behov//.


- För att garantera att alla invånare har tillgång till samhällsservice behöver //fullgoda// alternativ till digitala lösningar erbjudas. 


Sid 115 under ”Samhällsservice inom Gymnasie-, vuxen- och högre utbildning”, tillägg två meningar från slutet.


Samverkan om gymnasieutbildning ger eleverna möjlighet att söka utbildningar och skolor på lika villkor i hela regionen. // Särskilda insatser behövs för att elever med funktionsnedsättning ska ha jämlik tillgång till utbudet // En viktig utgångspunkt är att samverkan i första hand ska prioritera yrkesinriktad vuxenutbildning, vilket bland annat inkluderar ett utbildningskoncept för målgruppen nyanlända. 

Kompetensförsörjning, utbildning och arbetsmarknad 


Sid 124 under ”Regionala förhållningssätt ” tillägg i andra, fjärde och femte punkterna:

- Anpassa utbildningssystemet och arbetslivet till ett livslångt lärande, // för personer med olika bakgrund och förutsättningar.// 


- Vidga normen // för deltagande i utbildning och arbete // genom mångfaldsarbete i offentliga organisationer. 


- Använd regionala utvecklingsmedel för att korta etableringstiden för nyanlända, // öka sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning// och främja könsneutrala studie- och yrkesval.

Länets studieresultat och framtida tillgång på kompetens


Sid 126, tillägg sist i stycket:


Det är dock färre män än kvinnor som studerar vidare och skillnaden har inte minskat under det senaste decenniet. // Andelen som går vidare till högre studier är också klart lägre bland personer med funktionsnedsättning i jämförelse med befolkningen i stort.//


Sid 130 under ”Motverka tudelning av arbetsmarknaden”, tillägg mitt i andra stycket:


Utrikes födda, i synnerhet nyanlända, har klart lägre förvärvsfrekvenser än inrikes födda. // Det gäller även för personer med funktions-nedsättning i förhållande till övriga befolkningen.// Strukturomvandlingens rumsliga effekter…


Samt tillägg sist i samma stycke:


Här ingår validering av yrkeserfarenheter förvärvade i andra länder, i kombination med utbildningsinsatser för nyanlända. // Den yrkesinriktade rehabiliteringen behöver utvecklas och förstärkas för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att bidra med sin kompetens på arbetsmarknaden.//



 

 

Delaktighet nyckeln till en attraktiv 
Stockholmsregion. Många vinner ingen 
förlorar! 

Introduktion 

Du läser ett gemensamt yttrande över Regional utvecklingsplan RUFS 
2050 för Stockholmsregionen från SRF, DHR samt HSO i Stockholms 
län i samarbete med Everland Communications. 
 
Vi menar att den regionala utvecklingsplanen genomgående bör ha ett 
tydligt funktionshinderperspektiv. Funktionshinderperspektivet är nästintill 
osynligt i det nuvarande förslaget och denna brist lär försvåra arbetet 
med att nå målet som Europas mest attraktiva storstadsregion till år 
2050. Så här kommer 3 principer och 15 förslag för 2050. Plus några 
goda exempel. 

Tre principer 

Följande tre principer anser vi stärker och underlättar ambitionen i 
RUFS: 
 

A. Universell design* 
Tillgänglighet och användbarhet. För alla.  
Not: *Universal Design (Universell design) kan förklaras som 
design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för 
en så stor del av befolkningen som möjligt utan att det krävs 
speciell anpassning.) Källa: www.certec.lth.se/ud/ 

 
B. Dialog 
Mer och tidig dialog med funktionshindersrörelsen i 
planeringsprocessen. 
 

 
HSO i Stockholms län 

  

Stockholms läns 
distrikt 

     



 

 

C. Samarbete för måluppfyllelse 
Samarbete med funktionshinderrörelsen för en kontinuerlig 
uppföljning av måluppfyllelsen. 

A. Sämre för ingen. Bättre för alla. 

Tillgänglighet, både fysisk och digital, är inte något som enbart gynnar 
det växande antalet medborgare med funktionsnedsättningar. 
Tillgängliga hemsidor, applikationer, telefoner, hem, bostadsområden, 
förskolor, skolor, gymnasier, universitet, arbetsplatser, köpcentrar, 
kulturhus, lokaler, parker, torg, korsningar, stationer, idrottsplatser, 
vårdcentraler, sjukhus, restauranger och fik gynnar alla och innebär 
respekt för allas värdighet. Universell design är värt att titta på lite 
närmare. 
 
Medborgare med fysiska och/eller kognetiva funktionsnedsättningar blir 
extra drabbade av otillgängliga miljöer och har därför mycket att bidra 
med. Samtidigt vill ingen ha en svåranvänd trappa eller krånglig 
hemsida. Om detta perspektiv tas in tidigt i planeringen kan vi undvika 
negativ kostnadspåverkan. Eller kanske snarare, vi sparar om det blir rätt 
från början. 

B. Dialog som byggs på en solid bottenplatta. 

Vi som skriver under detta förslag värdesätter att social hållbarhet lyfts 
fram som en viktig dimension av hållbar utveckling och att RUFS 2050 
placerar ”människan i centrum”. FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna är en bra utgångspunkt. Grunddeklarationen har utvecklats 
och rättigheterna för barn, kvinnor och personer med funktionsnedsätt-
ning har uppmärksammats i kompletterande konventioner. Detta för att 
peka på att särskilda åtgärder krävs om ”alla” verkligen ska inkluderas 
och komma till sin rätt. De samlade konventionerna tillsammans med 
FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030, menar vi bör vara en bottenplatta i 
RUFS.  

C. Ord, handling och måluppfyllelse. 

Vi, som representerar den samlade funktionshinderrörelsen i länet, vet 
att det krävs uttalade målsättningar och konkreta åtgärder för att alla ska 
bli delaktiga på riktigt.  
 
Redan i tidigare yttranden över utvecklingsplanen (i oktober 2009 och 
september 2016) påpekade vi att funktionshinder-perspektivet saknades 
i planunderlaget. Tyvärr saknas detta perspektiv även i 



 

 

utställningsförslaget RUFS 2050, trots att en stor del av länets befolkning 
(ca 20 procent) har någon form av funktionsnedsättning. Vi tror också att 
en mer tillgänglig Stockholm gynnar alla och vill därför lämna förslag som 
råder bot på dessa brister och gör RUFS 2050 starkare, mer 
inkluderande och mer resilient.  



 

 

Mål 1 till 4 

I det följande går vi igenom de fyra målområdena och lämnar konkreta 
förslag på förändringar och tillägg. Därefter följer ett antal förslag till 
ändrade skrivningar inom temaområdena.  

Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö 

Målområdet behöver utvecklas för att uttryckligen inkludera personer 
med funktionsnedsättningar (jfr agenda 2030 mål 11, not). Vi efterlyser 
också en mer nyanserad användning av begreppet tillgänglighet. Det 
används nu i huvudsak för att beskriva ”närhet till kollektivtrafik och 
annan viktig samhällsservice”. Ur ett funktionshinderperspektiv handlar 
tillgänglighet snarare om att den fysiska och digitala miljön ska utformas 
så att alla kan delta och röra sig i samhället.     
 
Till MÅL 1 föreslår vi: 
a. En komplettering i målformuleringen 

b. Ett tillägg i delmål 1  

c. Ett förtydligande i de regionala prioriteringarna 

d. En utveckling av ”tillgänglig miljö som förutsättning för jämlika 

möjligheter”.  

1a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning 

Stockholmsregionen är en rumsligt sammanhållen region, samman-
länkad med kringliggande län, och ett nav för hela landet. 
Storstadsregionens täta miljöer tillsammans med den storstadsnära 
landsbygden ger möjlighet till olika boendemiljöer. Det finns goda 
möjligheter till arbete och företagande. Den växande regionen har 
utvecklat olika kvaliteter genom att förtäta och sammankoppla 
verksamheter, bostäder och service. Boendemiljöerna är attraktiva med 
god kollektivtrafik och resurs- och energieffektiva lösningar. Människor 
tar sig fram med hållbara transportmedel och trafiklösningar på ett 
säkert, bekvämt och smidigt sätt. De tekniska försörjningssystemen 
förser boende och verksamheter med rent vatten, energi och 
ballastmaterial och ger möjlighet att hantera avfall. 
TILLÄGG//Grönområden och offentliga platser är inkluderande och 
utformas med särskild tanke på tillgänglighet och säkerhet för personer 
med funktionsnedsättning, kvinnor, barn och äldre.// Det råder god 
tillgång till natur och till det gröna i stadsmiljöerna som ger berikande 
upplevelser och ekosystemtjänster. Regionens befolkning har generellt 



 

 

en god hälsa med små skillnader mellan områden och förtroende för den 
gemensamt finansierade samhällsservicen.  

1b. Delmål för år 2030 inklusive förslag på nya skrivningar   

1. Minst 22 000 bostäder per år behöver tillkomma. 
TILLÄGG//Nybyggnation bör ske utifrån Universal Design* för att 
säkerställa tillgången till säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder 
och grundläggande samhällstjänster för personer med 
funktionsnedsättning.//  

iii. Nuläge: 15 000 färdigställda bostäder (2015), varav cirka 12 300 
genom nyproduktion. TILLÄGG//Samtliga uppfyller krav på god 
tillgänglighet och användbarhet för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar.// 

1c. Regionala prioriteringar med förtydligande 

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:  

 öka bostadsbyggandet TILLÄGG// och utifrån Universal Design// 
skapa attraktiva livsmiljöer som är användbara och tillgängliga för alla, 
TILLÄGG//oavsett funktionsförmåga.//  

1d. Tillgänglig miljö en förutsättning för jämlika möjligheter 

Eftersom tillgänglighet är ett mångtydigt begrepp behöver det användas 
på ett medvetet sätt i planen. Ofta saknas den aspekt som är viktigast för 
oss: hur användbar och tillgänglig miljön ska vara för personer med 
funktionsnedsättning. På ett ställe i planen (sid 162) beskrivs det ganska 
väl; ”personer med funktionsvariationers behov behöver prioriteras i 
gestaltningen av offentliga miljöer som gator, torg, parker och 
grönområden så att de blir stimulerande, rika på upplevelser, främjar 
möten och är tillgängliga för alla”. Detta är dock ett undantag.  
 
Ett annat problem är att det saknas beskrivningar av hur tillgängligheten 
(i denna betydelse) ska bli bättre. Det behövs. Utvecklingen på 
bostadsmarknaden går just nu i motsatt riktning. För att bygga enklare 
bostäder i en snabb takt ser vi hur man vill försämra fungerande 
byggregler vid byggande av modulhus, studentbostäder och 
förläggningar. Det gör att personer med funktionsnedsättningar får sämre 
möjligheter än andra att hitta bostad och välja var man vill bo.  
 
Mål 1 skulle stärkas av delmål som mäter tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning vad gäller bostäder och gemensamma platser 
för rekreation, fritid och social samvaro. Det är viktiga delar i en socialt 



 

 

hållbar region och det stärker folkhälsan. Vi föreslår att sådana mål tas 
fram genom dialog.   

Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

I utställningsförslaget betonas vikten av ett inkluderande, jämlikt och 
jämställt samhälle där ingen lämnas utanför. Två subgrupper nämns 
särskilt: kvinnor och utlandsfödda. Och det är viktigt. Däremot exkluderas 
en stor minoritet, personer med funktionsnedsättning, som idag är 
eftersatt i många avseenden, socialt, ekonomiskt och hälsomässigt. 
Trots att arbetsmarknaden står i fokus för de åtgärder som diskuteras, 
saknas förslag på hur denna ska bli mer öppen och inkludera personer 
med funktionsvariationer. Situationen för de som har svårast att hävda 
sig behöver bli en del av målformuleringen.  
 
Till MÅL 2 föreslår vi:  
a.  en komplettering av målformuleringen 
b. ett förtydligande i delmål 2  
c. ny regional prioritering av arbetsinriktad rehabilitering 
d. utveckling av målområdet och förslag på hur arbetsmarknaden kan  

göras mer tillgänglig.  

2a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning: 

Stockholmsregionen är öppen för olika livsstilar. Det finns möjligheter för 
alla att vara delaktiga i samhället. Kvinnor och män kan utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar. I samhällsservicen bemöts alla likvärdigt och 
den kommer alla till del. Regionen erbjuder en bra start och en möjlighet 
till ett bra liv för alla människor, trygga uppväxtvillkor och möjlighet till 
etablering i arbets- och samhällslivet. Att leva i Stockholmsregionen 
innebär att alla TILLÄGG//oavsett kön, ålder, bakgrund och 
funktionsförmåga// har jämlika livsvillkor, och likvärdiga möjligheter till 
inflytande och resurser. Tilliten mellan människor är hög och 
sammanhållningen stark. Regionen möjliggör interkulturella möten 
mellan människor från olika områden, med olika bakgrund och livsstil.  

2b. Delmål för år 2030 inklusive förslag på nya skrivningar   

2. Förvärvsfrekvensen hos befolkningen mellan 20–64 år ska vara väl 
över 80 procent för både kvinnor och män och gapet mellan inrikes- och 
utrikesfödda ska minska, TILLÄGG//liksom gapet mellan personer med 
funktionsnedsättningar och befolkningen i övrigt.//  
 
Nuläge: Förvärvsfrekvensen för hela befolkningen är 79,4 procent. För 
inrikesfödda kvinnor och män 84,9 procent och hos utrikesfödda män 



 

 

69,7 procent och för utrikesfödda kvinnor 63,2 procent (2015). TILLÄGG 
//Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning är 67,9 
procent och för övriga befolkningen i länet 83,7 procent (2016).// 

2c. Regionala prioriteringar med förslag på tillägg 

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:  

 ta till vara kompetensen och underlätta matchningen på 
arbetsmarknaden  

 stärka förutsättningarna för alla barn och unga att gå vidare till 
studier och arbete 

 TILLÄGG //utveckla och förstärka en arbetsinriktad 
habilitering/rehabilitering// 

 TILLÄGG//öka antalet arbetsplatser som är tillgängliga för personer 
med funktionsvariationer.// 

2d. Utveckling av målområdet och förslag på hur arbetsmarknaden 
kan göras mer tillgänglig.  

Arbetsinriktad rehabilitering för att tillvarata kompetens 
Parallellt med en satsning på kompetensförsörjning inom 
kunskapsintensiva yrken behövs åtgärder för att nå god balans på 
arbetsmarknaden som helhet. En framgångsrik region tar vara på alla 
sina mänskliga resurser och skapar olika vägar in på arbetsmarknaden. 
En viktig åtgärd är att förstärka den arbetsinriktade rehabiliteringen. Det 
ger personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att få och 
behålla ett arbete och bidra med sin kompetens.  
 
Fler tillgängliga arbetsplatser 
För att arbetsmarknaden ska bli mer inkluderande måste den fysiska och 
digitala miljön på länets arbetsplatser också bli det. Alla arbetsgivare kan 
bidra till detta men offentliga aktörer har ett särskilt ansvar.  
 
Vi ser två vägar framåt, dels att uppmuntra goda exempel, dels att 
motverka dåliga och exkluderande arbetsmiljöer. Konkreta förslag: 

 Sätt upp mätbara mål för hur tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning ska utvecklas på länets arbetsplatser. 

 Skapa sätt att belöna arbetsplatser som är universellt utformade och 
som är öppna för personer med olika funktionsförmåga.  

 Ta med som planeringsförutsättning att alla arbetsplatser antingen 
har eller kan komma att få anställda med funktionsnedsättningar 
och tillämpa generella föreskrifter om tillgänglighet, bl a 



 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (Afs 
2009:2) 

 Stärk arbetet med anti-diskriminering och ta stöd i diskriminerings-
lagen. Enligt den har arbetsgivare skyldighet att se till att arbets-
tagare men också arbetssökande eller yrkespraktikant med 
funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med en person 
utan funktionsnedsättning. 

Mål 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion  

Målområdet behöver utvecklas för att bli mer inkluderande (och följa 
Agenda 2030). Ju fler som kan delta i att bygga upp kunskap och 
utveckla företagandet desto längre når vi. Så skulle principen kunna 
uttryckas som breddar perspektivet så att det tydligare omfattar personer 
med olika förutsättningar att delta. Statistiken visar t.ex. att personer med 
funktionsnedsättning generellt sett har lägre utbildning än övriga i 
befolkningen. Företagande och entreprenörskap är också något mindre 
vanligt i denna grupp.  
 
För att utjämna sådana skillnader föreslår vi till MÅL 3: 
a. ett tillägg i målformuleringen 
b. kompletteringar i delmålen 
c. en utveckling av de regionala prioriteringarna för de närmaste åren. 

3a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning: 

Näringsliv, akademi och offentlig sektor samarbetar och understödjer ett 
dynamiskt och kreativt företagsklimat där regionens styrkor utvecklas 
och där förnyelseförmågan är stark. Produktiviteten är hög tack vare en 
uppbyggnad och omvandling av kunskap och hög förvärvsfrekvens. 
Entreprenörskapet är starkt och nyföretagandet dynamiskt. Tack vare en 
varierad bostadsmarknad och fungerande bostadsförsörjning, har bristen 
på kompetens minskat och kompetensförsörjningen svarar bättre upp 
mot arbetsmarknadens behov. TILLÄGG//Även grupper som stått längre 
från arbetsmarknaden, t.ex. utrikesfödda och personer med funktions-
nedsättning, deltar i utvecklingen.// Det möjliggör för regionens 
styrkeområden inom näringslivet, såsom IKT, att rekrytera den expertis 
och kompetens som de behöver. Förändringstrycket för en grön tillväxt, 
klimat- och energismarta lösningar och ett mer kretsloppsinriktat 
samhälle främjar innovation och nytänkande. Internationella förbindelser 
av olika slag stärker regionens koppling till omvärlden. Den digitala 
infrastrukturen är väl utbyggd, TILLÄGG//det digitala utanförskapet har 
minskat// och digitaliseringen är en fortsatt språngbräda för att utveckla 
näringslivet och den offentliga sektorn.  



 

 

3b. Delmål för år 2030 inklusive förslag på nya skrivningar   

1. Andelen sysselsatta med högre utbildning, respektive sysselsatta 
inom kunskapsintensiva yrken ska vara minst 55 procent för både 
kvinnor och män TILLÄGG//och andelen ska öka i motsvarande grad 
bland personer med funktionsnedsättning.//  
Nuläge: Andelen sysselsatta med högre utbildning uppgår till 49,8 
procent och andelen sysselsatta i kunskapsintensiva yrken uppgår till 
50,1 procent (2015) TILLÄGG//andelen med eftergymnasial utbildning 
bland personer med funktionsnedsättning uppgår till 44,2 %. I övriga 
befolkningen 54,8 % (2016).//  

 
2. Antalet nystartade företag ska öka till 18 per 1 000 invånare. TILLÄGG 

//Andelen egenföretagare bland personer med funktionsnedsättning 
ska öka i motsvarande grad.//  

Nuläge: 16,1 nystartade företag per 1 000 invånare (2015). 
 
4. Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha tillgång till 

fast och mobil bredbandsuppkoppling med höga överförings-
hastigheter. TILLÄGG//Det digitala utanförskapet ska minska.// 

Nuläge: 90,3 procent av hushållen, 85,6 procent arbetsställen totalt, 9,1 
procent hushåll och 13,2 procent arbetsställen i glesbebyggda 
områden (2016). 

3c. Regionala prioriteringar med förslag på tillägg 

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:  

 stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer  

 stärka den internationella ställningen genom fler etableringar, besök 
och ökad internationell handel.  

 TILLÄGG//öka insatserna så att personer med funktionsnedsättning 
och andra grupper som idag står längre från arbetsmarknaden i 
ökad grad kan genomgå eftergymnasial utbildning och starta 
företag.//   

Mål 4: En resurseffektiv och resilient region utan 
klimatpåverkande utsläpp  

Samhällets motståndskraft mot påfrestningar har en mycket viktig social 
dimension, som saknas i förslaget och behöver lyftas fram, (se definition 
från Stockholm Resilience Center i not längst ned på sidan). Den kan 
med fördel beskrivas som en fråga om delaktighet. Den som får 
möjlighet att påverka sin situation, kan förväntas bidra till en mer stabil 
samhälls-utveckling. I tider då den demokratiskt politiska 



 

 

samhällsmodellen sätts på prov blir detta särskilt viktigt. En vitalisering 
av den demokratiska dialogen, som låter fler röster komma till tals, 
menar vi är av största betydelse. För personer med funktionsnedsättning 
behövs nya vägar till medinflytande och också möjligheter att som 
enskild individ bidra till en god samhällsutveckling (jfr Agenda 2030 mål 
16.7 ).  
 
Nedan lämnar vi förslag till MÅL 4:  
a. utveckling av målformuleringen för mål 4  
b.  komplettering av delmålen  
c. ett tillägg i de regionala prioriteringarna  
d. en utveckling av temat demokratiska dialoger och civilsamhällets roll  

för den sociala hållbarheten. 
 
Anm: Våra förslag kunde även passa in under mål 2, men vi anser att det 
snarare handlar om en vidgad syn på regionens resiliens.  

4a. Förslag till målformulering med kompletterande skrivning: 

Stockholmsregionen har en effektiv energi- och resursanvändning, 
framför allt när det gäller transporter, bebyggelse och teknisk försörjning. 
Regionens miljöpåverkan minimeras i ett livscykelperspektiv, liksom 
beroendet av ändliga resurser. Regionen har inga klimatpåverkande 
utsläpp. En mer cirkulär ekonomi skapar förutsättningar för en hållbar, 
koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. 
Ekosystemen är livskraftiga. De bidrar med luft- och vattenrening, 
jordbildning, grödor och naturupplevelser. Det ger människor 
välbefinnande och utvecklar näringslivet. Regionen har en väl utvecklad 
förmåga att förebygga och hantera både okända och kända störningar i 
form av klimatförändringar, kriser, katastrofer eller resursknapphet. 
TILLÄGG//Breda dialoger stärker demokratin. Alla invånares resurser 
och erfarenheter tas tillvara och bidrar till regionens utveckling.// 

4b. Delmål för år 2030, förslag på nya skrivningar   

TILLÄGG //5. Andelen personer som upplever sig kunna delta och bidra 
till ett mer hållbart samhälle ökar både generellt och i subgrupper som 
män, kvinnor, personer med funktionsnedsättning och utrikes födda (här 
behövs nya mätningar och indikatorer).//  

4c. Regionala prioriteringar med förslag på tillägg 

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:  
TILLÄGG//Utveckla medborgardialoger som stärker medinflytandet och 
vidgar möjligheterna för fler, däribland utrikes födda och personer med 



 

 

funktionsnedsättning, att delta i förändringen mot ett mer hållbart 
samhälle.//  

4d. Utveckling av temat medborgardialoger och civilsamhällets roll 
för att stärka social hållbarhet 

Personer med funktionsnedsättning har mycket gemensamt med andra 
grupper i samhället som har svårt att göra sig gällande: utbildningsnivån 
är lägre, förankringen på arbetsmarknaden svagare, de ekonomiska 
marginalerna mindre och hälsan sämre. Denna ojämlikhet innebär 
försämrade livschanser för individen och en rad negativa effekter för 
samhället i stort, bland annat social oro i vissa områden och ökat tryck 
på hälsovård och sociala stödprogram.  
 
Vi är övertygade om att delaktighet och stärkt medinflytande är viktiga 
medel för att minska ojämlikheten. Människors vilja och möjligheter att 
delta är av fundamental betydelse för ett långsiktigt hållbart samhälle. 
Civilsamhällets roll är här av central betydelse, det är i stor utsträckning i 
föreningar och ideella organisationer som engagemang för 
gemensamma intressen odlas. Här finns en möjlig bas för en mer 
dialoginriktad demokrati, där fler kan komma till tals.  
 
För att konkretisera detta vill vi peka på följande utvecklingsmöjligheter 
som borde lyftas fram i RUFS:  
 

 Tidiga dialoger i samhällsplaneringen  
Genom tidig samverkan med olika behovsgrupper, däribland 
funktionshinderrörelsen, ökar möjligheterna till universell 
utformning av den fysiska och digitala miljön och olika 
samhällstjänster. Då minskar behovet av särlösningar och dyra 
förbättringsåtgärder i efterhand. Vi vill se tydliga rutiner så att 
samverkan med olika behovsgrupper blir en självklar del i 
samhällsplanering och val av lösningar.  
 

 Fysiska mötesplatser som tänker in ”alla”.  
När nya områden byggs eller gamla förändras är de gemensamma 
mötesplatserna av särskild betydelse. För att minska klyftor och 
överbrygga skillnader behöver människor med olika bakgrund och 
förutsättningar rent faktiskt kunna mötas. Målbilderna måste här 
vara glasklara: att samlingslokaler och andra gemensamma 
mötesplatser ska fungera för hela befolkningen och vara fullt 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Placeringen 
bör vara sådan att den gynnar möten mellan olika 
socioekonomiska grupper.  



 

 

 

 Digitala mötesplatser och kanaler som är universellt utformade.  
Digitaliseringen öppnar nya möjligheter att bredda den 
demokratiska dialogen. Potentiellt blir det lättare att sprida 
information till många och fler kan lämna synpunkter på sådant 
som planeras lokalt och regionalt. Men i demokratins namn måste 
informationen och möjligheterna för medborgarna att delta vara 
universellt utformade, dvs de måste designas för att fungera för så 
många som möjligt, även personer med olika funktionsned-
sättningar. Alternativ för dem som har svårt att använda digitala 
lösningar behöver också finnas. Precis som i fråga om 
utformningen av den fysiska miljön, kräver detta tidiga dialoger 
med olika behovsgrupper.  
 

 Social innovation genom breda samarbeten inom 
civilsamhället.  
All innovation är inte teknisk. Det kan lika gärna handla om nya 
arbetssätt och samarbeten som spränger etablerade mönster. Ett 
exempel kan vara när föreningar inom idrottsrörelsen söker 
samarbeten för att ge människor med olika förutsättningar 
möjlighet att utöva en viss idrott. Sådana samarbeten kan bli nav i 
ny social integration och bör stöttas av offentliga aktörer.  

 
*Not: Resiliens enligt Stockholm Resilience Center: Resiliens är 
kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en 
ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Det handlar 
alltså om både motståndskraft och anpassningsförmåga samt om 
förmågan att vända chocker och störningar, som en finanskris eller 
klimatförändringar, till möjligheter till förnyelse och innovativt tänkande. 
Resilienstänkande omfattar lärande, mångfald och framför allt insikten att 
människor och natur är så pass starkt kopplade att de bör uppfattas som 
ett helt sammanvävt socialekologiskt system. 

Varför ett funktionshinderperspektiv? 

För alla? Visionen och illusionen om inkludering  

Visionen ”Europas mest attraktiva storstadsregion” utvecklas så här i 
utställningsförslaget: ”Stockholmsregionen ska upplevas som attraktiv av 
alla invånare som bor, arbetar och vistas här”. Det låter bra men hur ska 
”alla” rent faktiskt bli delaktiga? En av de bärande principerna i Agenda 
2030 är: ”Ingen ska lämnas utanför”. Tanken är att särskild hänsyn 



 

 

måste tas till de människor som har sämst utgångsläge. En stor minoritet 
är personer med funktionsnedsättningar. Andelen i befolkningen är 
någonstans mellan 15 och 20 procent, beroende på vilka kriterier som 
används.  
 
År 2050 beräknas 20 procent av länsinvånarna, närmare 700 000 
personer, vara över 65 år. Det betyder att fler kommer att ha en minskad 
funktionsförmåga i ett eller flera avseenden. Ur ett samhällsperspektiv 
behöver detta inte vara något stort problem, förutsatt att vi planerar med 
det som en förutsättning.  

Ett mer delaktigt och tillgängligt Stockholm bör gynna alla men tyvärr 
nämns ingenting om vare sig åldersstrukturen eller människors olika 
funktionsförmåga när utmaningarna för Stockholmsregionen redovisas.  
 
En sådan utmaning skulle kunna formuleras så här: 
 

 Att skapa delaktighet och möta behov hos hela befolkningen, 
däribland barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar, i 
en tid av snabb utveckling och när befolkningens sammansättning 
förändras.  
 

Delaktighet i vid mening borde pekas ut som en av nycklarna till 
framgång för Stockholmsregionen. Genom delaktighet kan de enskilda 
medborgarna utveckla sin potential och bidra till gemensamma mål.  
 
Ett funktionshinderperspektiv sätter fokus på att människor har olika 
behov och förutsättningar. Det blir tydligt att samhälleliga nyttigheter av 
olika slag behöver vara universellt utformade för att fungera väl för så 
många som möjligt. Breda dialoger med olika behovsgrupper blir då 
nödvändigt för att hitta de bästa lösningarna och göra rätt från början. 
Funktionshinderperspektivet bidrar således både med att vidga bilden av 
vad som behöver göras och en idé om processen för att nå dit.  

RUFS och de mänskliga rättigheterna   

Vi vill att planen tydligare tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter för 
att stärka den sociala hållbarheten i vår region. Och detta behöver inte 
vara så krångligt. 
 
Både CRPD (FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning) och de globala målen i Agenda 2030 är då 
relevanta. Inkludering är ett återkommande tema i agendan. Personer 



 

 

med funktionsnedsättning nämns explicit på sju olika ställen och 
inkludering på tolv ställen.  
 
Myndigheten för delaktighet har i sin redovisning till regeringen lyft fram 
nio av de globala målen, som har särskild bäring på 
funktionshinderspolitiken. Nedan listas dessa och kopplas till relevanta 
artiklar i CRPD.  

Mål 1: Ingen fattigdom 
Artikel 28 Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet 

 
Mål 3: Säkerställa hälsa  
Artikel 25 Hälsa 
Artikel 26 Habilitering och rehabilitering 

Mål 4: God utbildning för alla  
CRPD: Artikel 24 Utbildning 

Mål 5: Uppnå jämställdhet 
Artikel 6 Kvinnor med funktionsnedsättning 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Artikel 27 Arbete och sysselsättning 

 
Mål 10: Minskad ojämlikhet 
Artikel 5 Jämlikhet och icke-diskriminering 
Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet 
 
Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
Artikel 9 Tillgänglighet  
Artikel 20 Personlig rörlighet  
Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott  
 
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 
Artikel 16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp  
Artikel 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet 
 
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap 
Artikel 31 Insamling av statistik och information  
Artikel 32 Internationellt samarbete 
 



 

 

Det bör påpekas att FN:s konventioner och Agenda 2030 ska ses som 
helheter. De mänskliga rättigheterna är ”odelbara”. Man kan alltså inte 
bortse från de mål och artiklar som inte nämns ovan. Uppräkningen ger 
dock en fingervisning om vad som är mest aktuellt just nu ur ett svenskt 
perspektiv. Det är också vår utgångspunkt när vi föreslagit 
kompletteringar i RUFS. 

Exempel. Det är möjligt. 

Projekt Axelsberg bygger på Mälarhöjdens IK ”Fotboll för alla” satsning 
samt brett samarbete mellan Stockholms stad och civilsamhället, 
inklusive funktionshinderrörelsen och parasportrörelsen. 
https://www.facebook.com/Projekt.Axelsberg 
 
Swedavias ledsagarservice på Arlanda och andra flygplatser gör att de 
flesta kan använda flyget utan problem. Den som behöver hjälp att ta sig 
till och från flygplanet kan få det oavsett vilket bolag man reser med. En 
funktionsnedsättning är inte längre ett hinder för att flyga. Servicen 
betalas genom en liten, knappt märkbar, avgift som är inbakad i 
biljettpriset för samtliga resenärer. DVS: Alla bidrar till att alla kan resa. 
https://www.swedavia.se/arlanda/sarskilda-behov/ledsagning/ 
 
Landstingets fastighetsbolag, Locum, har tagit fram en standard för 
receptionsdiskar i vården, så att de fungerar för långa och korta, 
rullstolsanvändare och gående patienter. Samtidigt ska de vara bra 
arbetsplatser för personalen. Det är ett exempel på Universell design, 
som inkluderar personer med olika behov och lägger grunden till goda 
möten inom vården, för alla. 
https://www.locum.se/Global/3.Verktygen/6.%20Styrdokument%20fastig
heter/2.%20Konceptprogram/Konceptprogram%20-
%20receptions%20och%20kassadisk.pdf 
  
Webbutbildningen ”Att undanröja hinder” som landstinget tagit fram för 
att öka mångfalden på sina arbetsplatser, syftar till att stärka 
medvetenheten om våra olika funktionsförmågor. Tillsammans har vi ett 
ansvar för att ta vara på alla medarbetares erfarenheter. Sådan kunskap 
är första steget mot mindre fördomar och större öppenhet på 
arbetsmarknaden, för alla. 
https://lartorget.sll.se/public/courseId/61750/lang-
sv/publicPage.do?item=31142566 
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”Stockholmsmodellen” för övergångsställen är en standard som gör 
staden mer tillgänglig. En avfasad kant på ena sidan av ”Herr gårman-
skylten” underlättar övergången för bland annat de som använder rullstol 
eller de som kör barnvagn. En tydlig kant på andra sidan skylten hjälper 
synskadade att ta ut riktningen när de ska korsa gatan. Detta är inte 
raketforskning, det är något mycket viktigare! Att tänka på människors 
olika behov när vi utformar gemensamma miljöer, bygger nytt eller 
bygger om. Det måste vara en av grundprinciperna när vi planerar 
framtidens Stockholm, för alla. 
https://www.funka.com/projekt/myter-om-tillganglighet/finns-det-
losningar/finns-det-losningar-som-passar-alla-manniskor--oavsett-
funktionsformaga/stockholmsmodellen/ 

Sammanfattning 

Social hållbarhet bygger på alla människors lika värde. Och genom att 
anta ett funktionshinderperspektiv kan konkreta digitala och fysiska 
hinder belysas och undanröjas – hinder som annars står i vägen för 
dessa mål.  
MÅL 1: En tillgänglig region med god livsmiljö;  
MÅL 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region;  
MÅL 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion; samt  
MÅL 4: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande 
utsläpp. 
 
Mer samarbete, fler perspektiv och större delaktighet kan undanröja 
hinder, ibland redan i planeringsstadiet utan någon negativ kostnads-
påverkan. Eller så sparar vi bara. 
 
Följande 3 principer innebär ingen försämring i Stockholmsregionen: 

A. Universell design* 
B. Dialog 
C. Samarbete för måluppfyllelse 
 

En jämförelse. Utveckling av digitala tjänster innefattar stort fokus på 
tillgänglighet. Applikationen ska vara tydlig, knapparna ska hittas snabbt 
och ju lättare det är desto bättre eftersom ingen vill ha en krånglig 
hemsida. Kan vi då tillämpa samma tänk på samhällsplanering? 
 
Social hållbarhet betraktas ibland som ett svårt område. Men är det 
verkligen så? Det finns tydliga ramverk och vi är övertygade om att de 3 

https://www.funka.com/projekt/myter-om-tillganglighet/finns-det-losningar/finns-det-losningar-som-passar-alla-manniskor--oavsett-funktionsformaga/stockholmsmodellen/
https://www.funka.com/projekt/myter-om-tillganglighet/finns-det-losningar/finns-det-losningar-som-passar-alla-manniskor--oavsett-funktionsformaga/stockholmsmodellen/
https://www.funka.com/projekt/myter-om-tillganglighet/finns-det-losningar/finns-det-losningar-som-passar-alla-manniskor--oavsett-funktionsformaga/stockholmsmodellen/


 

 

principerna och de konkreta förslag vi lämnat gynnar 
Stockholmsregionen.  

Många vinner ingen förlorar! 
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Bilaga  
 

Tematiska frågor - synpunkter från SRF 
 
Nedan följer förslag på ändrade skrivningar i del 4, Tematiska frågor. 
SRF vill med dessa exempel lyfta fram hur funktionshinderperspektivet 
kan tas med även i denna del av RUFS.   
 

Bostadsmarknad 

Sid 96 under ”Regionala förhållningssätt”, tillägg i tredje och fjärde 
punkten.  

Ett särskilt offentligt ansvar behöver tas, framför allt inom kommunerna, 
för att säkerställa att hushåll med små inkomster eller med tillfälliga 
anställningar // samt personer med funktionsnedsättning// har tillgång till 
bostadsmarknaden.  
 
Nya bostäder ska bidra till goda livsmiljöer med låg miljöpåverkan, 
genom att gestalta ändamålsenligt // och utgå från universell design för 
att säkra god tillgänglighet och användbarhet för personer med olika 
funktionsförmåga //, minskade socioekonomiska skillnader, genom att 
skapa blandade stadsmiljöer, med olika upplåtelseformer och 
bostadstyper samt bra mötesplatser och få barriäreffekter. För att 
bedöma effekterna av bostadsbyggandet när det gäller miljö, klimat-
påverkan och socioekonomisk struktur bör hållbarhetsbedömningar 
integreras i bostadsplaneringen och i översiktsplaneringen.  
 

Det digitala samhället 

Sid 102, under ”Regionala förhållningssätt”. Tillägg i första punkten 
 
- Digitaliseringen måste komma samtliga invånare till gagn och anpassas 
till olika invånares förutsättningar och behov // med särskild hänsyn till 
personer med funktionsnedsättning, äldre och andra som annars riskerar 
digitalt utanförskap.//  
 
Sid 103 under Nytt entreprenörskap som driver tillväxten, tillägg tredje 
meningen från slutet.  
 



Hälso- och sjukvård och annan samhällsservice 

Sid 113, under ”Regionala förhållningssätt” tillägg i tredje, femte och 
sjätte punkten: 

- Offentliga lokaler behöver användas flexibelt // och vara tillgängliga för 
människor med funktionsnedsättning // för att nå så många invånare som 
möjligt.  
 
- För att utveckla gemensamma och användarvänliga digitala lösningar 
behöver samverkan ske över myndighetsgränserna // och med grupper 
som har särskilda behov//. 
 
- För att garantera att alla invånare har tillgång till samhällsservice 
behöver //fullgoda// alternativ till digitala lösningar erbjudas.  
 
Sid 115 under ”Samhällsservice inom Gymnasie-, vuxen- och högre 
utbildning”, tillägg två meningar från slutet. 
 
Samverkan om gymnasieutbildning ger eleverna möjlighet att söka 
utbildningar och skolor på lika villkor i hela regionen. // Särskilda insatser 
behövs för att elever med funktionsnedsättning ska ha jämlik tillgång till 
utbudet // En viktig utgångspunkt är att samverkan i första hand ska 
prioritera yrkesinriktad vuxenutbildning, vilket bland annat inkluderar ett 
utbildningskoncept för målgruppen nyanlända.  
 

Kompetensförsörjning, utbildning och arbetsmarknad  

Sid 124 under ”Regionala förhållningssätt ” tillägg i andra, fjärde och 
femte punkterna: 

- Anpassa utbildningssystemet och arbetslivet till ett livslångt lärande, // 
för personer med olika bakgrund och förutsättningar.//  
 
- Vidga normen // för deltagande i utbildning och arbete // genom 
mångfaldsarbete i offentliga organisationer.  
 
- Använd regionala utvecklingsmedel för att korta etableringstiden för 
nyanlända, // öka sysselsättningsgraden bland personer med 
funktionsnedsättning// och främja könsneutrala studie- och yrkesval. 



Länets studieresultat och framtida tillgång på kompetens 

Sid 126, tillägg sist i stycket: 
Det är dock färre män än kvinnor som studerar vidare och skillnaden har 
inte minskat under det senaste decenniet. // Andelen som går vidare till 
högre studier är också klart lägre bland personer med 
funktionsnedsättning i jämförelse med befolkningen i stort.// 
 
Sid 130 under ”Motverka tudelning av arbetsmarknaden”, tillägg mitt i 
andra stycket: 
 
Utrikes födda, i synnerhet nyanlända, har klart lägre förvärvsfrekvenser 
än inrikes födda. // Det gäller även för personer med funktions-
nedsättning i förhållande till övriga befolkningen.// 
Strukturomvandlingens rumsliga effekter… 
 
Samt tillägg sist i samma stycke: 
Här ingår validering av yrkeserfarenheter förvärvade i andra länder, i 
kombination med utbildningsinsatser för nyanlända. // Den yrkesinriktade 
rehabiliteringen behöver utvecklas och förstärkas för att ge personer 
med funktionsnedsättning möjlighet att bidra med sin kompetens på 
arbetsmarknaden.// 
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