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Funktionsrätt Stockholms läns remissvar 
över Region Stockholms Folkhälsopolicy  
Funktionsrätt Stockholms län är ett intressepolitiskt samarbetsorgan 

för 44 funktionsrättföreningar i Stockholms län. Tillsammans 

representerar vi cirka 70 000 medlemmar. Föreningen är partipolitiskt 

och religiöst obunden. Vår vision är att Stockholms län vara ett 

samhälle för alla.  

Funktionsrätt Stockholms län har tagit del av Region Stockholms nya 

Folkhälsopolicy. Det här remissvaret består av två delar. Första delen 

innehåller övergripande reflektioner, synpunkter och frågeställningar. 

I den andra delen diskuterar vi synpunkter, idéer och förslag till 

förbättringar under respektive rubrik i policyn.  

Övergripande reflektioner  
Funktionsrätt Stockholms län välkomnar att Folkhälsopolicyn har sin 

utgångspunkt i mänskliga rättigheter och Agenda 2030. Artikel 25 i 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

slår fast att personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa 

möjliga hälsa. Vi ställer oss emellertid frågande till på vilket sätt den 

här policyn ska bidra att uppnå bästa möjliga hälsa för gruppen 

personer med funktionsnedsättning i Stockholms län. För att uppnå en 

jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning behöver regionen 

göra olikt. Att kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter och delta i 

samhället på lika villkor är avgörande faktorer för en god hälsa. 

Begränsningar av antalet färdtjänstresor och avgifter på hjälpmedel är 

två exempel på beslut som påverkar personer med 

funktionsnedsättnings möjligheter att delta i livet på lika villkor.  

Under arbetet med att svara på remissen har vi diskuterat om policyn 

till viss del motsäger sig själv. I avsnittet 1.3 nämns flera faktorer som 

i hög grad påverkar folkhälsan, men som inte kommer att beskrivas i 

policyn. Det är, i vår mening, ett stort misstag. För Region Stockholm 
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som är en stor och komplex organisation kan beslut få 

kontraproduktiva effekter om dessa faktorer inte beaktas. Det finns då 

en överhängande risk att nämnder, bolag och aktörer som arbetar på 

uppdrag av Region Stockholm inte ser kopplingen och därmed missar 

viktiga faktorer som påverkar folkhälsan. Det finns olika infallsvinklar 

och effekter av policyn. Funktionsrätt Stockholms län föreslår att 

policyn ska ha ett tydligare fokus på medborgare i Stockholms län.   

Funktionsrätt Stockholms län anser att det bör finnas ett tydligare 

fokus på förebyggande och sekundärpreventiva insatser i policyn. Det 

är ett område där funktionsrättsrörelsens organisationer fyller en viktig 

funktion med allt från patientskolor och anpassade fysiska aktiviteter 

till sociala aktiviteter som syftar till att minska isolering och 

förebygga olika former av ohälsa.   

En tydlig förändring i det nya förslaget till Folkhälsopolicy jämfört 

med den nu gällande policyn är att det finns ett återkommande fokus 

på regionens ekonomi och resurser. Policyn ska ange den långsiktiga 

riktningen medan de kortsiktiga målen ska återfinnas i regionens 

budget. Vi ser att det finns en risk med denna uppdelning och 

implementeringen av policyn. Kopplat till vårt resonemang i detta 

avsnitt kan besparingar i budgetar få effekter som inte är förenliga 

med policyns syfte och styrande principer.  

I tjänsteutlåtandet framkommer att policyn ska gälla tills vidare. 

Eftersom policyn ska gälla över lång tid saknas ett avsnitt om 

genomförande och uppföljning. Funktionsrätt Stockholms län ser 

allvarligt på detta. Det framkommer även att det har funnits 

svårigheter att implementera den nu gällande policyn. Vi menar att det 

är svårt att följa upp effekter av långsiktiga mål, eller i det här fallet 

inriktningar, när en policy gäller över en väldigt lång tid. Att det 

innebär att implementering och efterlevnad av Folkhälsopolicyn 

kommer att bli svår att följa upp i ett bredare perspektiv.  

Säkerställ en god folkhälsa i Stockholms län med hjälp av 
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB 

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, är ett verktyg som gör en 

helhetsbedömning av vilka effekter ett beslut eller motsvarande har på 

mänskliga rättigheter. FKB som verktyg hjälper Region Stockholm att 

göra rätt från början, motverka diskriminering och säkerställa att 

mänskliga rättigheter inte kränks.1  

 

1 https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/ 2021-05-19 
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Syfte 
Policyns syfte ska vara att ge långsiktig styrning och inriktning för 

folkhälsoarbetet. De kortsiktiga målen ska fastställas inom ramen för 

respektive nämnds eller bolags budget. Funktionsrätt Stockholms län 

ser att det finns en risk i att de kortsiktiga prioriteringarna drunknar 

när de är en del i en stor budget. Även på kort sikt behöver policyn ha 

ett tydligt fokus. Funktionsrätt Stockholms län anser att Region 

Stockholm behöver ändra utgångspunkten för de kortsiktiga 

prioriteringarna.  

Tillämpning 
Funktionsrätt Stockholms län tycker att det är bra att Folkhälsopolicyn 

riktar sig till alla aktörer som arbetar på uppdrag av Region 

Stockholm. Det ökar möjligheterna att samarbetet når över 

organisatoriska gränser. Det leder i sin tur till att insatser för att 

förbättra hälsan hos både enskilda individer och hos grupper 

förbättras. Att inte beakta mänskliga rättigheter medför att en 

grundläggande och viktig aspekt av folkhälsoarbetet går förlorad. Ett 

aktivt arbeta för att förebygga diskriminering och ojämlika villkor 

leder på sikt till en bättre folkhälsa i befolkningen. 

Region Stockholm har valt att använda begreppet delaktighet för 

personer med funktionsnedsättning i policyn. Att kunna delta i 

samhället på lika villkor är ett av flera resultat av att mänskliga 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppfylls. Vi föreslår 

att Region Stockholm använder formuleringen ”mänskliga rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning” i policyn. På samma sätt som 

mänskliga rättigheter för barn och nationella minoriteter.  

Styrande principer 

2.1 Region Stockholm integrerar kunskap om 
folkhälsa i ledning och styrning 

Det är bra utgångspunkt att alla nämnder och bolag ska bidra till den 

långsiktiga utvecklingen av en god folkhälsa i Stockholms län. Vi 

ifrågasätter vad som händer om en nämnd eller ett bolag inte anser sig 

ha uppdraget eller de ekonomiska förutsättningarna att bidra. I stället 

bör fokus ligga vid vad Region Stockholm kan göra för att uppnå en 

god folkhälsa i Stockholms län. Vi saknar också en punkt hur 

uppföljningen ska vara ett led i ledning och styrning.  
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Punkt 1 

Funktionsrätt Stockholms län tycker att det är bra att det finns ett 

särskilt fokus på att stärka hälsan hos de grupper som har störst behov. 

Kommer det att finnas någon vägledning för hur nämnder och bolag 

ska arbeta med att identifiera vilka grupper som har störst behov 

utanför hälso- och sjukvården? Funktionsrätt Stockholms län föreslår 

att Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, ingår som en självklar 

del i såväl analys som i uppföljning.  

Punkt 2 

Funktionsrätt Stockholms län anser att konsekvensanalyser bör göras i 

alla berednings- och beslutsprocesser. Det är viktigt att utgå från ett 

medborgarperspektiv. Med samma argument som användes i det 

inledande avsnittet och i punkten ovan föreslår vi att säkerställa 

folkhälsan i Stockholms län med hjälp av 

funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB.  

2.2 Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar 
hälsofrämjande och förebyggande med fokus på 
grupper med störst behov 

Funktionsrätt Stockholms län anser att det är bra att det finns ett 

tydligt fokus på beställarens ansvar i den här policyn. Vi saknar 

däremot en vägledning för hur vårdgivare och andra aktörer som 

agerar på uppdrag av Region Stockholm ska förhålla sig till policyn. 

Det finns en risk att vårdgivare då inte kan fullgöra sitt ansvar och 

därmed inte uppfylla policyns mål och mening. 

Punkt 1 

Funktionsrätt Stockholms län har diskuterat olika aspekter och 

effekter av den här punkten. Vad händer om befolkningens behov 

överstiger regionens ekonomiska förutsättningar? Under 

coronapandemin har Region Stockholm erhållit statligt krisstöd för 

kostnader för hälso- och sjukvård. Är intentionen att beställaren ska 

göra satsningar i socioekonomiskt mindre gynnsamma områden? Om 

ja, hur ska beställaren arbeta för att kringgå den fria etableringsrätten 

inom Lagen om valfrihetsystem (LOV)? Genom ovanstående 

frågeställningar anser vi att den här punkten behöver förtydligas. Vi 

föreslår följande formulering ”Hälso- och sjukvårdens och 

tandvårdens beställare säkerställer ett vårdutbud som är baserat på 

befolkningens vårdbehov med hänsyn till underlag i sjukdomsbörda 

och skillnader i hälsa”. 
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Punkt 2 

Funktionsrätt Stockholms län anser att funktionsrättsorganisationer 

ska vara en självklar del i uppföljningen av hur vårdgivare arbetar 

med folkhälsoarbetet. Vilka effekter får det för personer som tar del av 

arbetet och hur kan det utvecklas. Inom ramen för uppföljningen bör 

det finnas formaliserade modeller för att involvera patientperspektivet 

i utvärderingen av arbetet.  

Punkt 3 

Funktionsrätt Stockholms län tycker att den här punkten kan betonas 

ytterligare genom att omformulera sista delen av första meningen. Vi 

föreslår följande formulering ”… utifrån sina förutsättningar och 

resurser”. Detta är ett exempel på att flytta perspektivet från ”om” till 

att göra medborgare till aktiva medskapare av en god folkhälsa i vårt 

län.  

Punkt 5 

Det är bra att vissa delar av hälso- och sjukvården samt tandvården är 

aktiva aktörer. Vem bestämmer vilka som ska vara aktiva aktörer? 

Hur ska regionen arbeta för att möjliggöra för dessa aktörer att 

fullfölja sitt uppdrag? Det är viktigt att definiera vilka som är aktiva 

aktörer för att det ska bli tydligt.  

Punkt 6  

Funktionsrätt Stockholms län ifrågasätter innebörden av den här 

punkten. Vi menar att det finns en risk att den nuvarande 

formuleringen blir godtycklig. Vad är bästa möjliga kunskap och vem 

gör bedömningen om eller när det finns tillräcklig med evidens för 

vissa insatser? Ett tydligt exempel är den inledande tiden av 

coronapandemin. Det riktades kritik mot att Region Stockholms 

kommunikationsinsatser inte nådde ut till hela befolkningen. Det 

saknades information på olika språk och regionens presskonferenser 

saknade textning och var inte teckenspråkstolkade. Hade Region 

Stockholm bästa möjliga kunskap om hur en kan nå ut med 

samhällsinformation eller fanns det tillräcklig evidens? Vår poäng är 

att det behöver finnas kunskap om vilka behov befolkningen har för 

att nå rätt. 

2.3 Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik oh 
stöd till kultur och föreningsliv bidrar till 
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samhälleliga förutsättningar för god och jämlik 
hälsa 

Punkt 1 

I Folkhälsopolicyn återkommer begreppen tillgänglig eller 

tillgänglighet. Dessa begrepp måste definieras. För 

funktionsrättsrörelsen innebär tillgänglig eller tillgänglighet att 

produkter, tjänster och miljöer ska kunna användas av alla 

medborgare. Ordet tillgänglig kan också användas i en kontext av att 

något är disponibelt eller ledigt. Det är viktigt att förtydliga vad som 

menas för att policyn ska uppnå rätt saker. Otillgängliga offentliga 

miljöer är inte goda livsmiljöer för personer med 

funktionsnedsättning. Vi föreslår att universell utformning2 ska vara 

en given utgångspunkt när det kommer till att skapa goda livsmiljöer. 

Det innebär att produkter, tjänster och miljöer ska vara tillgängliga 

och användarvänliga för alla som vistas i Stockholms län. Det skapar 

hälsosamma, jämlika livsmiljöer som är inkluderande och trygga.  

Punkt 2 

Den här punkten behöver förtydligas på flera områden för att den ska 

bidra till en förbättrad folkhälsa i länet. Precis som i punkten ovan 

behöver det tydliggöras vilken typ av tillgänglighet som åsyftas. Vi 

ifrågasätter vad som menas med formuleringen ”binder samman 

områden med olika identitet”. Vad som menas med ett områdes 

”identitet”? Funktionsrätt Stockholms län tycker att det hade varit mer 

intressant att prata om kollektivtrafiken som navet i ett hållbart och 

inkluderande samhälle kopplade FN:s globala mål nr 11.3 Vi vill 

diskutera formuleringar och syftningar i den sista meningen. Vi förstår 

andemeningen, men vill ändå lyfta frågan om kollektivtrafiken 

verkligen bidar till minskade utsläpp. Om inte, i förhållande till vad? 

Det bör framkomma i punkten eller i en fotnot för att upprätthålla 

dokumentets trovärdighet. Vi välkomnar möjligheten att göra 

kombinationsresor. Samtidigt vill vi lyfta, utifrån ett normkritiskt 

perspektiv, att alla inte har förutsättningar att kunna använda cykel 

eller gå. Därför föreslår vi att punkten utvecklas och omformuleras för 

att inkludera fler perspektiv kring kombinationsresor.  

Punkt 4 

Inledningsvis kan Funktionsrätt Stockholms län konstatera att det är 

både en lång och en innehållsrik mening. Det är helt klart en utmaning 

 

2 https://www.certec.lth.se/ud/ 2021-05-19 
3 https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/ 2021-05-

18 
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att summera kulturförvaltningens uppdrag i en mening. I stället för att 

beskriva vilka aktörerna är föreslår vi att fokus ligger vid hur kulturen 

kan bidra till en god och jämlik hälsa. Vårt förslag till formulering: 

”Region Stockholm säkerställer invånarnas möjligheter till kvalitativa 

kulturupplevelser, delaktighet, rekreation, bildning och attraktiva 

livsmiljöer”.  

Tillämpas av 

Funktionsrätt Stockholms län ställer sig frågande till vad 

formuleringen ”där så är relevant” innebär. Det bör vara tydligt vilka 

som omfattas av denna tillämpning. 

Region Stockholm är en samlande kraft i länets 
folkhälsoarbete 

Vi delar policyns uppfattning om att Region Stockholm ska ha det 

samlade ansvaret för samordning av folkhälsoarbete i länet. För att 

ytterligare betona detta föreslår vi att prepositionen i rubriken ändras 

från ”i” till ”för”. Den får då följande formulering: ”Region 

Stockholm är en samlande kraft för länets folkhälsoarbete”. Det ger 

ytterligare tyngd och betonar regionens roll som samordnare. Det är 

också första gången helhetsansvaret nämns. Funktionsrätt Stockholms 

län skulle med fördel se att det nämndes tidigare i strategin.  

Punkt 1 

Funktionsrätt Stockholms län ställer sig frågande till formuleringen 

”länets aktörer”. Vilka är länets aktörer och i vilka forum kommer 

dialogen och förankringen att ske? Dialog och förankring stärker 

förutsättningarna för att aktörerna tillsammans kan skapa en god 

folkhälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen.  
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Funktionsrätt Stockholms län 

 


