
 

   

 

 

 

Remiss över Region Stockholms 
Näringslivs- och tillväxtstrategi (RS 2020-
0780) 
Funktionsrätt Stockholms län och Synskadades Riksförbund 

Stockholm Gotland, SRF, svarar gemensamt på remiss över Region 

Stockholms Näringslivs- och tillväxtstrategi. Remissvaret består av en 

inledande del med övergripande synpunkter. Därefter lyfter vi våra 

synpunkter, idéer och förslag under respektive kapitel i strategin. Vi 

avslutar remissvaret med några tips på hur tillgängligheten i 

dokumentet kan utvecklas. 

 

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst 

obundet samarbetsorgan för 43 funktionsrättsorganisationer i 

Stockholms län. Tillsammans representerar vi cirka 70 000 

medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter och allas 

rätt att fungera i samhällslivet på lika villkor.  

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland är en partipolitiskt 

och religiöst obunden intresseorganisation av personer med 

synnedsättning i regionerna Stockholm och Gotland. Vår främsta 

uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, 

gemensamt hävda personer med synnedsättnings 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. 

 

Inledning 
Inledningsvis i strategin konstateras det att förutsättningarna i 

Stockholms län är goda. Funktionsrätt Stockholms län och SRF:s 

utgångspunkt är att Stockholmsregionen ska vara ett samhälle för alla. 

Där ska alla kunna bo, leva, utvecklas och driva företag oavsett 

funktionsförmåga. Det krävs ett ambitiöst arbete för att uppfylla 

strategin. För att lyckas fullt ut behöver Region Stockholm vara ett 

föredöme för att främja personer med funktionsnedsättnings 

delaktighet i samhället.  
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En övergripande reflektion vi haft med oss i arbetet med remissvaret 

är hur väl en strategi förhåller sig till effekterna av extraordinära 

händelser. Till exempel en pandemi. Det ger en indikation för hur 

robust strategin är och hur den klarar av att uppfylla målen. Hur 

kommer arbetet med strategin förändras med tanke på de förändringar 

det kommer innebära för Region Stockholm och andra aktörer? 

 

1. En regional strategi för ett 
konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar 
tillväxt 

1.3 Tuffa utmaningar 

Regional utvecklingsplan för Stockholm 2050, RUFS 2050, beskrivs 

som en karta till framtiden.1 Näringslivs- och tillväxtstrategin är en del 

för att nå målen i RUFS 2050. Vi vill särskilt lyfta vikten av den sjätte 

punkten i listan som handlar om öppenhet och inkludering. Vi anser 

att Region Stockholm behöver arbeta aktivt för att stärka 

inkluderingen för personer med funktionsnedsättningar inom 

näringslivet. Omkring 21 procent av befolkningen i Sverige har någon 

form av funktionsnedsättning.2 En del av dem är synliga, men många 

funktionsnedsättningar är dolda. I ett inkluderande samhälle som 

genomsyras av mångfald ska alla medborgares talanger och resurser 

tas tillvara.  

I strategin konstateras att det finns stora sociala och ekonomiska 

skillnader inom Stockholms län. Skillnaderna förklaras i bland annat 

utbildningsresultat och sysselsättningsgrad. Personer med 

funktionsnedsättnings socioekonomiska status är relativt sett lägre än 

hos befolkningen i övrigt.3 Det gör att denna grupp har en högre risk 

för fattigdom. Det är bra att det finns gemensamma prioriteringar och 

att samverkan ska vara bred. Vi förutsätter att funktionsrättsrörelsen 

inkluderas i samverkan för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten. 

Vi ställer oss dock frågande till vad som menas med snabba omstarter 

eller vilka omställningar som åsyftas i strategin. Det finns 

genomgående gott om källhänvisningar i strategin. I det här avsnittet 

saknar vi dock hänvisning till varifrån information om de sociala och 

ekonomiska skillnaderna är hämtade. 

 

1 https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-

utveckling/rufs-2050/ 2021-03-01 
2 https://www.sll.se/om-regionstockholm/hallbarhet/social-hallbarhet/ 2021-03-01 
3 http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Folkhalsoarbete/Rapporter/del12_funktionsnedsattning_web.pdf 

sidan 10 2021-03-05  

https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-utveckling/rufs-2050/
https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-utveckling/rufs-2050/
https://www.sll.se/om-regionstockholm/hallbarhet/social-hallbarhet/
http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Folkhalsoarbete/Rapporter/del12_funktionsnedsattning_web.pdf
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1.4 En hållbar Stockholmsregion  

Agenda 2030:s övergripande mål är att ingen ska lämnas utanför. 

Strategin ska anpassas till hållbarhetsmål på olika nivåer. Under 

inledningen av arbetet med att ta fram Region Stockholms 

Hållbarhetsstrategi diskuteras målen i Agenda 2050. Varför lyfts inte 

Agenda 2050 i den här strategin? Vi menar att det är ett sätt att lyfta 

just långsiktigheten ytterligare ett steg. Omställningarna ska präglas 

av innovation och effektivisering. Det vore bra om strategin har 

jämlikhet som utgångspunkt. Samtidigt saknar vi formuleringar om 

hur strategin ska bidra till att jämlikhet uppnås. Vilka satsningar 

kommer regionen att göra för att främja jämlikhet inom näringslivet? 

Kommer det till exempel innebära satsningar på personer med 

funktionsnedsättning som företagare? Inom hälso- och sjukvården 

diskuterar funktionshindersrörelsen att för att det ska bli jämlikt 

behöver vi göra olikt. Vi föreslår att samma tillvägagångssätt ska gälla 

i den här strategin.  

 

1.5 Förutsättningar för näringsliv och tillväxt 

1.5.1 Bostäder, mark och lokaler 

Funktionsrätt Stockholms län och SRF delar strategins uppfattning om 

att tillgång till bostäder, mark och lokaler är en konkurrensfördel. Vi 

anser dock att strategin behöver förtydliga vad som menas med 

tillgängliga bostäder. Är det tillgången till bostäder eller att bostäderna 

ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning som 

åsyftas? Vidare menar vi att bostäder, lokaler och miljöer som är 

tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar ökar 

konkurrensfördelarna ytterligare. 

För att uppnå både god tillgång och tillgängliga bostäder bör principen 

om universell utformning4 vara en given utgångspunkt. Med det 

menar vi att den ska ligga till grund för alla satsningar, insatser och 

beslut som fattas utifrån eller med stöd av strategin.  

 

 

4 https://www.certec.lth.se/ud/ 2021-02-26 

https://www.certec.lth.se/ud/
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1.5.2 Infrastruktur, gods och logistik  

Vi ser positivt på att det finns ett fokus på att öka tillgängligheten när 

det handlar om den rumsliga utvecklingen i Stockholms län. Strategin 

behöver dock förtydliga vilken typ av tillgänglighet som avses. Vårt 

förslag är precis som i avsnittet ovan att principen om universell 

utformning ska vara en utgångspunkt för att skapa tillgängliga 

regionala stadskärnor och säkra tillgången till dem. Det stärker även 

utvecklingsförutsättningarna för en hållbar arbetsmarknad.  

I stort sett hela regionens befolkning har tillgång till internet. Målet i 

strategin är att förbättra den digitala infrastrukturen i länet. Vi vill 

lyfta att personer som inte kan, får eller vill använda digitala tjänster 

inte ska lämnas utanför. Det måste finnas säker infrastruktur men 

också tjänster som är tillgängliga för exempelvis personer med 

funktionsnedsättning.  

 

1.5.4 Livskvalitet  

I det här avsnittet lyfts många av både Sveriges och 

Stockholmsregionens fördelar fram. Fördelarna ska tillsammans med 

fokus på hälsa och miljö, öka konkurrenskraften och locka talanger att 

etablera sig. I den här kontexten vill vi också diskutera hälsan hos 

befolkningen som bor och lever i regionen. För att uppnå jämlik hälsa 

för personer med funktionsnedsättning behöver vi göra olikt. Vi 

föreslår därför att avsnittet behöver utvecklas så att strategin rymmer 

förutsättningar för både nuvarande och framtida medborgare. I vår 

mening är det olyckligt att inte lyfta de talanger som redan bidrar till 

att utveckla både tillväxten och näringslivet i Stockholms län idag.  

 

2. Strategisk inriktning  

2.1 Stärk och utveckla forskning, innovation och 
smart specialisering 

Funktionshinderorganisationerna ser generellt positivt på ökad 

forskning, innovation och specialisering. Vi anser att samverkan med 

funktionshinderorganisationerna ska implementeras även för dessa 

områden. Ett löpande samarbete med oss ger dels en expertis och dels 

en möjlighet att säkerställa tillgänglighet och användbarhet från start. 

Härmed kan dyra och exkluderande särlösningar undvikas och ett 

inkluderande tankesätt initieras från grunden. Se vårt remissvar över 

Region Stockholms Strategi för innovation (RS 2019-0672) som 

bifogas detta remissvar. 
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Vi önskar ett förtydligande kring skrivningen att tillståndsregler ska 

lättas upp. Vad innebär det rent konkret? Här önskar vi en 

konsekvensanalys där eventuella nackdelar tas upp och beaktas. 

Exempelvis ser vi att risker kan uppstå när det inte tydligt ställs etiska 

krav. Vidare vill vi att det finns en säkerhet kring den data som hämtas 

ur kvalitetsregister och journaler. Med detta menar vi att 

informationen under inga omständigheter ska kunna kopplas till några 

personuppgifter. Det måste vara tydligt till vem eller vilka data delas 

samt i vilket syfte.  

Det är viktigt att ställa krav på tillgänglighet och användbarhet vid 

innovationsupphandlingar. Om dessa parametrar vävs in från start 

minimeras risken för att dyra särlösningar kan behövas tas fram i 

efterhand. Ett tillgängligt upphandlingsförfarande, och dito 

samverkansmodeller, säkerställer dessutom att alla, oavsett 

funktionsförmåga, kan delta i både upphandling och samverkan.  

 

2.2 Stärk och utveckla små- och medelstora 
företags konkurrenskraft 

Funktionsrätt Stockholms län och Synskadades Riksförbund 

Stockholm Gotland ser positivt på att denna aspekt av företagande 

lyfts. Dock vill vi särskilt belysa vikten av att krav på tillgänglighet 

ställs i samtliga upphandlingar. En förenklad upphandlingsprocess ska 

även vara användbar och tillgänglig för företagare med olika former 

av funktionsnedsättningar.  

Små- och medelstora företag ska få kunskaper om möjligheten att 

anställa personer med funktionsnedsättning. På så sätt breddas 

rekryteringen och blir normkritisk.  

 

2.3 Stärk och utveckla internationalisering, export 
och investeringar  

Det är av stor vikt att förstå att det digitala utanförskapet inte kommer 

växa bort inom de närmsta åren. Speciellt för personer med 

funktionsnedsättning är, och kommer så förbli, den digitala 

kompetensen av olika orsaker långt mycket lägre än för övrig 

befolkning. Det kan bero på att man inte har råd med digitala enheter 

då personer med funktionsnedsättningar generellt sett har sämre 

ekonomi än gemene man, att man saknar kunskap om och tillgång till 

hjälpmedel för att kunna hantera det digitala, att ålder i kombination 
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med funktionsnedsättning ger dubbel problematik för förståelsen av 

det digitala och så vidare.5 

 

2.4 Stärk och utveckla strategisk 
kompetensförsörjning 

När det talas om arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning 

nämns sällan eller aldrig personer med funktionsnedsättning. Om 

gruppen nämns är det i termer av problem eller utanförskap. Med 

tanke på att ungefär en fjärdedel av befolkningen har någon form av 

funktionsnedsättning ser vi det som oerhört viktigt att lyfta denna 

grupp när kompetensförsörjning och arbetskraft efterfrågas. Här finns, 

precis som för övriga befolkningen, både högutbildade och 

högspecialiserade personer med spetskompetens. Om en normkritik i 

dessa frågor lyfts breddas rekryteringsbasen för hela regionens 

näringsliv. Med ökad tillgänglighet och ett synsätt som fokuserar på 

kompetens istället för fördomar och rädslor öppnas en stor 

rekryteringsbas. Trots att Sverige är ett på pappret inkluderande och 

tillgängligt land vet vi att okunskapen och rädslan för personer med 

funktionsnedsättning är stor.  

Tillgängliga utbildningar är basen för en säker och trygg 

kompetensförsörjning. Vikten av att utbildningarna på 

yrkeshögskolorna är tillgängliga är essentiell. Detta gäller naturligtvis 

även för övriga utbildningar. Med tillgänglighet menas här allt från 

ansökningsförfarandet, fysisk tillgänglighet i och runt skolan, själva 

utbildningsupplägget och det tillhörande materialet. När alla som vill 

kan utbilda sig i högre grad än idag kan regionens näringsliv och 

företagande växa och förstärkas.  

I region Stockholm finns redan en stor kompetens. Om regionen 

exempelvis börjar se personer med funktionsnedsättning som en 

möjlighet istället för ett problem blir vinsten stor. Ofta skyms 

kompetensen hos dessa individer av ett orimligt fokus på 

funktionsnedsättningen. Genom kunskapshöjande insatser om att 

rekrytera kompetensbaserat istället för fördomsbaserat breddas 

möjligheterna. Vinsterna blir många, såväl för regionen, företagen, 

individerna som för samhället i stort. Inkludering och ett öppet 

förhållningssätt med normkritik som bas gynnar alla.  

I Agenda 2030:s delmål 8.5 står det följande: ”senast 2030 uppnå full 

och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 

 

5 https://www.begripsam.se/svenskarna-med-funktionsnedsattning-och-internet/ 2021-03-02 

https://www.begripsam.se/svenskarna-med-funktionsnedsattning-och-internet/
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kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med 

funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete”6. 

 

4. Genomförande och uppföljning 

4.1 Samverkan gör genomförande 

I det här remissvaret har vi återkommit till frågan om hur samverkan 

med funktionshindersrörelsen ska inkluderas i förverkligandet av 

strategin. Det är av yttersta vikt att mångfald och inkludering präglar 

samverkan. Vi ser fram mot att fortsätta dialogen inom ramen för 

Tillväxt- och regionplaneförvaltingens samverkansråd.  

2017 beslutade landstingsfullmäktige, dåvarande regionfullmäktige, 

beslut om att minska antalet policyer.7 I policyn nämns inte mindre än 

16 exempel på strategier som ska fungera i relation till Näringslivs- 

och tillväxtstrategin. Sist nämns Agenda 2030, vilket vi tycker är 

synd. Vi saknar Region Stockholms Hållharbetspolicy i uppräkningen.  

 

Tips för tillgänglighet 
För att Region Stockholms Näringslivs- och tillväxtstrategi ska bli 

tillgänglig och läsbar för fler. Nedan har vi listat några tips;  

• Undvik att skriva med kursiv stil. Personer som använder olika 

typer av hjälpmedel, till exempel skärmläsare, kan inte utläsa 

vad som står i kursiv och inte. Därmed går information som 

syftning förlorad. Det finns flera exempel på sidan 3 och på 

sidan 31.  

• Ha tydliga kontraster i text och bild. Det kan vara att ha samma 

färg genomgående i dokumentet på text. Även texten i bilder 

och figurer. På bild 2 på sidan 8 är det svårt att urskilja texten.  

• Tillämpa språklagen och skriva på klarspråk. Det innebär bland 

annat att undvika att skriva svåra ord eller att förklara svåra ord 

och begrepp i text. Exempelvis användningen av orden resiliens 

och diversitet i strategin. Genom att göra detta inkluderar 

Region Stockholm fler att ta del av strategin.  

 

6 https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-

tillvaxt/ 2021-03-04 
7 https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2017/06/Beslut-Nu-utvecklas-styrningen-

ytterligare-i-landstinget/ 2021-03-03 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt/
https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2017/06/Beslut-Nu-utvecklas-styrningen-ytterligare-i-landstinget/
https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2017/06/Beslut-Nu-utvecklas-styrningen-ytterligare-i-landstinget/
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Stockholm 2021-03-05 

 

Annika Hässler Karin Hjalmarson 

Ordförande Ordförande 

Funktionsrätt Stockholms län Synskadades Riksförbund 

 Stockholm Gotland  


