
  
 
Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland och 
Funktionsrätt Stockholm läns remissvar över 
Region Stockholms Strategi för innovation (RS 
2019-0672) 
 
Inledning 
Funktionshindersorganisationerna Funktionsrätt Stockholms 
län och Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland (SRF) 
har valt att skriva ett gemensamt svar på den här remissen. 
Remissvaret består av ett inledande avsnitt med en 
presentation av organisationerna och våra övergripande 
reflektioner. I det andra avsnittet har vi klippt ut dessa punkter i 
Strategi för innovation och lämnat synpunkter, kommentarer 
och förslag till ändringar löpande i texten. Kommentarerna är 
markerade med fetstil.  
 
Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst 
obundet samarbetsorgan för 44 funktionsrättsorganisationer i 
Stockholms län med cirka 70 000 medlemmar. Arbetet grundar 
sig på mänskliga rättigheter och allas rätt att fungera i 
samhällslivet på lika villkor.  
 
Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland, SRF Stockholm 
Gotland, är en partipolitiskt och religiöst obunden 
intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands 
län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla 
människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till 
delaktighet och jämlikhet på alla områden. Samt skapa social 
gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och 
självständigt liv.  
 

Övergripande synpunkter och reflektioner 
Funktionshinderorganisationerna ser positivt på Strategi för 
innovation. Det behövs en sammanhållen struktur som bidrar 
till att stimulera och främja utvecklandet av innovationer som 
bidrar till förbättringar för regionens invånare.  
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Samverkan med funktionshinderorganisationer 
Region Stockholm och funktionshinderorganisationerna har 
sedan flera år tillbaka ett välfungerande samverkansavtal1. Vi 
anser att samverkan även ska genomsyra regionens 
innovationsarbete och Strategi för innovation. Detta kommer att 
belysas i våra kommentarer under avsnitt två.  
 
Ett löpande samarbete med organisationerna innebär förutom 
att få tillgång till expertis även möjligheten att säkerställa 
tillgänglighet och användbarhet från start. Vår erfarenhet är att 
det kan vara både dyrt och exkluderande med särlösningar.  
 

Användbarhet och tillgänglighet för alla oavsett 
funktionsförmåga 
Enligt Myndigheten för delaktighet, lever cirka 20-25 procent av 
Sveriges befolkning med någon form av funktionsnedsättning. 
Personer med funktionsnedsättningar är invånare, patienter, 
resenärer, brukare och kulturutövare. Vi kan också vara 
anställda i regionen. Det är därför viktigt att beakta 
användbarhet och tillgänglighet för alla från början. 
Funktionshinderorganisationerna i regionen är experter på hur 
det är att leva med, arbeta, resa och verka med olika 
funktionsnedsättningar. Det gör oss till en viktig part i 
innovationsarbetet.  
 

Funktionshindersorganisationernas kommentarer och 
förslag till ändringar i Strategi för innovation 
1. Ett systematiskt arbetssätt och ett sammanhållet 
innovationssystem stärker innovationsförmågan  

• Genom att i nämnder och bolagsstyrelser systematiskt 
identifiera hinder och faktorer som försvårar en effektiv 
spridning och användning av innovationer kan Region 
Stockholms verksamheter effektiviseras och förbättras. 

Kommentar: vi efterfrågar en tydlig definition alternativt 
exempel på vad som menas med hinder och faktorer. Vår 
utgångspunkt är att det ska vara tillgängligt för alla oavsett 
                                                 
1 Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder 
personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (LS 2015-1012) 
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funktionsförmåga. Regionen ska säkerställa att 
innovationer ska vara användbara, tillgängliga, följa 
fastlagda lagar och riktlinjer samt vara universellt 
designade2. 

 
•  Innovationsutveckling i Region Stockholm ska fokusera 

på digitala teknologier. 
Kommentar: vi anser att det är felaktigt att enbart fokusera 
på digitala teknologier. Innovationer kan handla lika 
mycket om arbetssätt, tjänster och produkter. Strategin 
bör även ha en öppenhet för innovationer som kommer 
från patienter, brukare, anhöriga och/eller 
funktionshinderrörelsen.  

 
• Nämnder och bolag ska ha processer som underlättar 

implementering, spridning och användning av 
innovationer.  

Förslag till tillägg: samt ha kunskap om användbarhet 
oavsett funktionsförmåga hos användaren. 

 
 

• Ett tydligt utpekat ansvar för innovation i samtliga 
förvaltningar och bolag utgör ett viktigt lokalt stöd för 
innovationsrådets arbete. Inom varje förvaltning och 
bolag ska därför en innovationsansvarig utses utifrån 
organisationens egna förutsättningar och behov för att 
öka förutsättningarna att uppnå verksamhetsmålen med 
hjälp av innovation. 

Kommentar: innovationsansvarig ska ha kunskap om 
tillgänglighet. I uppdraget ska det även ingå att samarbeta 
med funktionshinderorganisationerna. 
 

• Region Stockholms innovationssystem ska samverka 
med inkubatorer, stiftelser och andra externa aktörer för 
att stärka den regionala innovationsförmågan. Region 
Stockholm bidrar då till att Stockholmsregionen blir 
världens mest innovationsdrivna region år 2025. 
Professionalisera innovationsarbetet i Region Stockholm. 

                                                 
2 http://www.certec.lth.se/ud/ 2019-12-19 

http://www.certec.lth.se/ud/
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Kommentar: alla samarbetspartners såsom inkubatorer, 
stiftelser och externa aktörer måste, såsom regionen, följa 
universell design och regionens riktlinjer vad gäller 
tillgänglighet och användbarhet för alla.  

 
• Förtroendevalda och medarbetare ska 

kompetensutvecklas och få löpande information om de 
möjligheter som innovation innebär för att höja 
innovationsförmågan och innovationsmognaden i hela 
organisationen. Varje verksamhet i Region Stockholm 
ska sträva efter att ge medarbetarna förutsättningar att 
förstå och förhålla sig till möjligheterna att använda 
innovation som ett strategiskt verktyg för att förbättra 
verksamheten. 

Kommentar: ansvarig på varje förvaltning och bolag ska 
ha kunskap om olika förutsättningar och samarbeta med 
funktionshinderorganisationerna i länet.  
 
 
2. Samarbete tillvaratar och stimulerar innovationer från 
medarbetare och användare 

•  Region Stockholm arbetar proaktivt med behov, insikter 
och idéer från patienter, anhöriga, resenärer och 
invånare. Deras behov är styrande i utvecklings- och 
innovationsarbetet för att kunna ta fram tjänster och 
produkter som skapar värde. 

Kommentar: vem gör bedömningarna? Det behövs tydliga 
instruktioner till verksamheterna om hur idéer från 
invånare, patienter, brukare, resenärer och/eller anhöriga 
ska tas emot. 
 

• När förbättringsförslag inkommer från patienter, anhöriga, 
resenärer och invånare till verksamheterna ska dessa 
kopplas till utvecklings- och innovationsarbetet. 

Kommentar: Region Stockholm bör sträva efter att skapa 
jämlika förutsättningar för innovationer. Till exempel 
Stockholm stads Tyck till-app. Det ska vara enkelt att 
lämna idéer om innovationer och personer bör kunna vara 
anonyma i inledningsskedet. 
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3. Region Stockholm ska vara en attraktiv 
samverkanspartner 

• Region Stockholms innovationssystem ska stötta och 
förenkla för invånare, medarbetare, forskare, 
entreprenörer och andra aktörer som vill samverka med 
Region Stockholm inom innovation. 

Förslag till tillägg: och funktionshinderorganisationerna.  
(… invånare, medarbetare, forskare, entreprenörer, 
funktionshinderorganisationerna …). 
 

• Innovationspartnerskap är en samverkansform som 
skapar möjligheter till långvariga samarbeten med tydliga 
roller med externa aktörer, som används när det är 
lämpligt. 

Kommentar: vi föreslår att ordet lämpligt förtydligas för att 
undvika missförstånd. 
 

• För innovationsutveckling inom hälso- och sjukvården, 
kollektivtrafiken, kultur, och miljö ska Region Stockholm 
samverka med externa aktörer genom att erbjuda 
högkvalitativa test- och demonstrationsmiljöer när det 
finns en tydlig verksamhets- och användarnytta. Dessa 
testmiljöer ska även vara tillgängliga för medarbetares 
innovationer. 

Kommentar: här behövs ett förtydligande av vad 
användarnytta innebär, för vem och för vilka? Regionens 
medarbetare och patienter, resenärer, invånare och 
externa aktörer bör också kunna använda test- och 
demonstrationsmiljöer. 
 

• Genom att pröva olika idéer i en försöksverksamhet 
erhålls värdefull information inför beslut om ett permanent 
införande, och för att vidareutveckla innovationer och 
stimulera regional tillväxt. Ersättnings- och 
finansieringsmodeller kan behöva utvecklas när nya 
lösningar ska införas. 

Förslag till tillägg: innovationsvänlig och universellt 
utformad upphandling 
 
1.3 Organisering, ansvar och arbetssätt 
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Region Stockholm strategiska innovationsarbete innebär stöd 
till medarbetare, invånare, externa aktörer, forskare, företag, 
myndigheter samt kommuner från idéskapande till att ny bred 
implementering uppstår. Processer ska tas fram för arbete 
inom hälso- och sjukvård, kultur, miljö, och trafik. Det 
strategiska syftet är att verksamheterna genom innovationer 
ska kunna skapa hållbar tillväxt där de tillgodogör sig nya 
arbetssätt, använder bättre metoder och implementerar nya 
tekniska lösningar och metoder till nytta för invånarna i 
Stockholm. Medarbetare och externa parter ska ha en tydlig 
”väg in” och få vägledning via Region Stockholms 
innovationssystem. Det operativa innovationsarbetet ska ske 
lokalt och främst baseras på resurser och kompetenser i 
verksamheterna. 
Förslag till tillägg i andra styckets sista mening: det 
operativa innovationsarbetet ska ske lokalt och främst 
baseras på resurser och kompetenser i och omkring 
verksamheterna.  
 

1.4 Realisering av strategin 
1.4.1 Finansiering 
Finansiering av genomförandet av innovationsstrategin är ett 
verksamhetsansvar. Grundprincipen är att varje nämnd och 
bolag ansvarar och avsätter medel för det innovationsstöd som 
verksamheten behöver. I samband med framtagandet av 
budget- och verksamhetsplan ska utrymme för förvaltning av 
innovationsprojekt budgeteras inom respektive nämnd och 
bolag. Denna hantering ska ske inom ramen för Region 
Stockholms budgetprocess. Region Stockholm ska vid behov 
skapa långsiktiga förutsättningar för specifika strategiska 
innovationssatsningar som främjar nya lösningar på stora 
strukturella utmaningar. 
Kommentar: strategin behöver på ett tydligare sätt 
definiera prioriteringar och hur långsiktiga och hållbara 
förutsättningar kan skapas. 
Förslag till ändring i sista meningen: vid behov bör 
strykas.  
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1.4.3 Uppföljning och utvärdering av strategin 
Strategin för innovation följer Region Stockholms modell för 
styrning, ledning och uppföljning och följs därmed upp som en 
del i Region Stockholms årliga bokslut. Innovation ska följas 
upp med stöd av fastställda indikatorer, vilka fortlöpande 
utvecklas för att mäta mognad och nytta av innovation. 
Nämnder och bolag kan även fastställa egna indikatorer för att 
mäta i vilken mån de uppfyller uppsatta mål. 
Kommentar: hur ska mål och indikatorer för uppföljning 
utformas? Kommer dessa att vara innovativa? Vi anser att 
det finns en risk att strategins målformuleringar inte 
överensstämmer med indikatorer. Det finns även en 
avsaknad av implementeringsstöd som kan användas för 
att realisera strategin. 
 
 
Stockholm 2019-12-20 
 
 
 
Annika Hässler Karin Hjalmarson 
Ordförande Ordförande 
Funktionsrätt Stockholms län Synskadades Riksförbund 
 Stockholm Gotland  
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