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Kulturförvaltningen 
 
 
Synpunkter från HSO Stockholms län gällande remissen 
”Förslag till Kulturstrategi för Stockholmsregionen” 
 
HSO:s mål är att skapa ett tillgängligt samhälle för alla. I januari 2009 trädde ”Kon-
ventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” i kraft i Sverige. 
I den beskrivs vilka åtgärder som behövs för att människor med funktionsnedsätt-
ning ska få sina ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska rät-
tigheter tillgodosedda. HSO i Stockholms län verkar för dessa rättigheter bland 
annat genom det samverkansavtal vi har med Stockholms läns landsting. 
 
HSO ser Kulturstrategin som ett viktigt dokument för personer med funktionsned-
sättning, då begrepp som ökad delaktighet och en positiv demokratisk samhällsut-
veckling står i centrum för en framtida kulturpolitik i Stockholmsregionen. Att till-
handahålla möjligheter för alla länets invånare att kunna delta i kulturlivet ser HSO 
som mycket positivt och glädjande. Personer med funktionsnedsättning riskerar 
annars att bli exkluderade och diskriminerade i sitt kulturliv.  
  
Vidare anser HSO att; 

‐ det är positivt att kulturens betydelse för positiv inverkan på människors 
hälsa lyfts, detta berör personer med funktionsnedsättning i hög utsträck-
ning. 

‐ strategin i sin nuvarande utformning är ett bra vägledande dokument i stort, 
men att funktionsnedsättningsperspektivet behöver stärkas. 

‐ kulturutbudet ska kunna erbjuda rekreation och avkoppling. Därmed behö-
ver alla former av tillgänglighet beaktas, ur såväl kommunikativa, kogni-
tiva som fysiska aspekter. 

‐ det är positivt att FN:s konvention om barnets rättigheter finns med i Kul-
turstrategin. HSO vill dock särskilt betona att barn med funktionsnedsätt-
ningar behöver prioriteras extra inom arbetet för kulturstrategin, i syfte att 
säkerställa vikten av att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter 
som andra barn att delta i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott. 

‐ kulturstrategins grund för det fortsatta strategiska arbetet med fokus på spe-
cifika konstformer bör förtydligas till att omfatta konst för alla sinnen och 
uttrycksformer. 

‐ en landstingsintern kulturstrategi behöver omfatta kulturutbud för personer 
med funktionsnedsättning för att inte riskera att exkludera och diskriminera 
20% av befolkningen i Stockholm som beräknas ha en funktionsnedsätt-
ning. 
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‐ kulturskapare, kulturutövare och konstnärer med funktionsnedsättning ska 
ha samma möjligheter att utveckla sitt konstnärskap för att komma i jäm-
förbar ställning och inte diskrimineras, inte minst vad gäller arbetsmarknad 
och möjlighet till försörjning. 

‐ samhällsplaneringen vad gäller utrymmen för verkstäder och ateljéer behö-
ver ha tillgänglighetsperspektiv. 

‐ digitala verktyg och möjligheter ska fungera som komplement till tradition-
ella metoder, för att inte riskera exkludering och diskriminering. 

‐ omskrivningen ”individer i socioekonomiskt svaga områden” även bör om-
fatta individer i socioekonomiskt svaga strukturer och/eller svaga samhälls-
positioner. 

‐ de fyra områden som särskilt lyfts som utmaningar i RUFS 2050, behöver 
beaktas även ur ett funktionsnedsättningsperspektiv. 

‐ samverkan med HSO i dessa frågor säkerställer att ett funktionsnedsätt-
ningsperspektiv särskilt beaktas för alla åldersgrupper och ur alla aspekter 
vad gäller tillgänglighet och användbarhet. 

‐ kulturstrategin särskilt behöver beakta personer med dolda funktionsned-
sättningar och deras behov. Detta för att säkerställa lika möjligheter att leva 
självständigt och lika rätt till delaktighet, frihet, acceptans, tillgänglighet 
och inkludering i samhället utan diskriminering. 

 
I enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning vill HSO särskilt betona; 

‐ vikten av att hamna i jämlik och jämförbar ställning i sitt kulturutövande 
enligt den demokratiska rättigheten till valfrihet. 

‐ att konventionsstaterna erkänner rätten för personer med funktionsnedsätt-
ning att på lika villkor som andra delta i kulturlivet. 

‐ att konventionsstaterna ska uppmuntra och främja deltagande, ge möjlighet 
att organisera, utveckla och delta i idrott och rekreation. 

‐ att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att på lika villkor få stöd 
för sin särskilda kulturella och språkliga identitet, däribland teckenspråk 
och dövas kultur. 
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