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HSO i Stockholms läns synpunkter över ”PTS – Riktlinjer 
för fysisk tillgänglighet” 
 
HSO i Stockholms läns (HSO) mål är att skapa ett tillgängligt samhälle för alla. I 
januari 2009 trädde ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning i kraft i Sverige. I den beskrivs vilka åtgärder som behövs för att män-
niskor med funktionsnedsättning ska få sina ekonomiska, sociala, kulturella, med-
borgerliga och politiska rättigheter tillgodosedda. 
 
HSO ser PTS / Riktlinjer för fysiskt tillgänglighet som ett viktigt dokument för 
personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsriktlinjerna är i huvudsak fram-
tagna för att styra utformningen i fastigheter inom vårdområdet. Att tillhandahålla 
tillgängliga fastigheter och vårdmiljöer för länets alla invånare ser HSO som posi-
tivt. Personer med funktionsnedsättning riskerar annars att bli exkluderade och dis-
kriminerade i sin vardag.  
  
HSO vill lämna följande synpunkter för PTS - Riktlinjer för fysiskt tillgänglighet 

- dokumentet som vägledande riktlinje är gediget och väl genomarbetat. 
- dokumentet överensstämmer väl med artikel 9 i FN:s konvention om rät-

tigheter för personer med funktionsnedsättning gällande tillgänglighet i 
byggnader såsom vårdinrättningar samt kringliggande miljöer. 

 
1. Angöringsplats och handikapparkeringsplats 
1.01 Angöringsplats bör ligga på plan yta 

 
4. Inomhusmiljö 
4.07 Lättstädade miljöer med lämpliga material ur ett hygienperspektiv 

 
8. Toalett 
8.31 är det skötbord som avses i benämningen brits? Dessa skötbord behöver kunna 
användas även av kortvuxna personer eller rullstolsburna. 

 
9. Omklädningsrum 
RWC behövs i omklädningsrum för att säkerställa att rullstolsburen personal kan 
anställas. 

 
10. Avser det duschrum generellt eller duschrum för personal? 
  

 
HSO i Stockholms län 



  2 (2) 
 

HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i samverkan Tel: 08-651 25 10 Bankgiro 267-8985 
S:t Göransgatan 84, 3 tr Fax: 08-651 25 15  
112 38 Stockholm info@hsostockholmlan.se www.hsostockholmlan.se 

11. Övriga rum 
11.3 Cafeteria och restaurang 
I kommersiella lokaler i anslutning till vårdinrättningar behöver utbudet begränsas. 
Allergener såsom dofter, nötter, citrusfrukter och liknande ska ej tillhandahållas.  
11.4 Uteplats 
Uteplatsen behöver vara tillgänglig och användbar, inte bara ”möjlig att nå”. 
Hänvisar till avsnitt 2,3 och 15 vad gäller att undvika allergiframkallande växter 
samt att hålla miljön rökfri. En uteplats behöver även vara reducerad från störande 
ljud, t ex brusande vatten/fontän. 
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