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Avdelningen för social hållbarhet 

 

Funktionsrätt Stockholms läns remissvar 
över Vägledning för att stärka delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning 
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 

Vägledning för att stärka delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. 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 dokumentet.  

Övergripande reflektioner 
Funktionsrätt Stockholms län välkomnar vägledningen och att den har 

sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns en 

ambitiös ansats att skapa förutsättningar för att Region Stockholm ska 

arbeta aktivt för att uppfylla mänskliga rättigheter. I denna kontext 

anser vi att Region Stockholm missar en del av mänskliga rättigheter 

genom att fokusera på delaktighet och tillgänglighet. Full delaktighet i 

samhället kan uppnås först när mänskliga rättigheter är uppfyllda. Vi 

föreslår att ändra dokumentets rubrik från delaktighet till mänskliga 

rättigheter. På det sättet får vägledningen ett tydligare fokus på Region 

Stockholms uppgift att respektera, skydda och främja mänskliga 

rättigheter. 
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Funktionsrätt Stockholms län saknar en tydlig koppling till regionens 

Hållbarhetspolicy och -strategi i dokumentet. Det medför en risk att 

vägledningen inte kommer att inkluderas i de beslutsprocesser som är 

kopplade till policyn och strategin. Vi är medvetna om att det är en 

tidig remissrunda, men vi saknar under vilken period vägledningen 

ska gälla.  

Vi vill ifrågasätta användandet av källhänvisningar i dokumentet. Det 

är en form av indirekta källhänvisningar och ofta till dokumentets 

bilagor. Är det hela bilagan det refereras till eller en specifik rubrik? 

Vi menar att detta kan bidra till att dokumentet inte uppfyller målet 

om just ge chefer och medarbetare i regionen vägledning. I bilaga 2 

och bilaga 3 föreslår vi att namnet på de dokumentet eller 

motsvarande som det hänvisas till ska framgå tydligt. Vår erfarenhet 

är att länkar blir inaktuella och att det därför bör kunna härleda till 

dokumentet.  

Säkerställ mänskliga rättigheter med 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, förebygga diskriminering och säkerställa att 

mänskliga rättigheter inte kränks.1  

1. Inledning  
Funktionsrätt Stockholms län tycker att det är bra att statistik lyfts i 

det inledande stycket av vägledningen. Att däremot skriva att behovet 

av tillgänglighet är stort, menar vi, är inte att ha ett normkritiskt 

förhållningssätt. Vi förslår i stället att utgångspunkten bör vara att hela 

samhället ska vara tillgängligt och det ska vara en norm. Det som är 

bra för personer med funktionsnedsättningar är bra för alla.  

1.1 Syfte och användning 

Funktionsrätt Stockholms län ställer sig frågande formuleringen 

”aktiviteter som bidrar”. Vi anser att det andra stycket inklusive 

punktlistan behöver förtydligas. Det behöver finnas tydliga mål med 

vad som ska uppnås. Annars finns det en överhängande risk att det 

chefer, medarbetare och politiker inte kan uppfylla det övergripande 

syftet om att främja rättigheter.  

Det är positivt att personer med funktionsnedsättning inkluderas i 

verksamhetsplaneringen. Vi anser att vägledningen tyvärr inte svarar 

 

1 https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/ 2021-06-11 
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på hur det ska ske. Precis som vi skrev i de övergripande 

reflektionerna behöver Funktionsrättkonsekvensbeskrivning, FKB, 

vara en inkluderad del i en nämnd eller bolags beslutsprocess. Varje 

beslut ska föregås av en FKB.  

Funktionsrätt Stockholms län välkomnar att nämnder, bolag och andra 

uppdragstagare ska rapportera om arbetet på årligen. En fråga vi har är 

hur ska årsrapporteringen ska se ut? Region Stockholm har med 

största sannolikhet beslutsstöd för hur rapporteringen ska göras, men 

det kan vara bra att säkerställa genom vägledningen så nämnder och 

bolag enkelt kan rapportera och följa upp.  

2. Att främja delaktighet 
I de övergripande reflektionerna i inledningen av remissvaret 

argumenterade Funktionsrätt Stockholms län för att främja mänskliga 

rättigheter. Med utgångspunkt från det resonemanget föreslår vi därför 

att rubriken ändras till ”Att främja mänskliga rättigheter”.  

Vi anser att formuleringen kring arbetsgivarens ansvar är otydlig. Det 

bör framgå att det är Region Stockholm och verksamheter som arbetar 

på uppdrag av regionen som bär ansvaret. Funktionsrätt Stockholms 

län föreslår därför att betona att det är Region Stockholm som 

arbetsgivare som har ansvar för att kunskaperna finns hos samtliga 

medarbetare. Det innefattar även chefer, personalavdelningar och 

andra funktioner i organisationen. Vidare anser vi att formuleringen 

bygger på ett antagande om att kunskaper inte finns hos arbetstagare 

eller medarbetare från början.  

Vi välkomnar att Region Stockholm ska vara ett föredöme att anställa 

personer med funktionsnedsättning. Frågan vi ställer oss är hur 

vägledningen på ett tydligt sätt bidrar till detta? För att det ska ske 

behövs bland annat uppsatta mål och årlig uppföljning.   

2.1 Möta människor med respekt 

Funktionsrätt Stockholms län anser att all information om 

verksamheten ska vara tillgänglig, universellt utformad och erbjudas 

på flera olika sätt. För att uppnå målet om att Region Stockholm ska 

vara ett föredöme som nämns i stycket ovan.  

Begreppet verksamheter är, i vår mening, inte tydligt. Är det samtliga 

verksamheter som arbetar på uppdrag av regionen som avses? I så fall 

bör det förtydligas.  

Det är bra att medarbetare ska ha ett normkritiskt förhållningssätt. Vi 

anser att det är viktigt att det normkritiska förhållningssättet 

genomsyrar alla delar av Region Stockholms stora och komplexa 
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organisation. Funktionsrätt Stockholms län föreslår följande 

formulering: ”Alla medarbetare ska ha ett normkritiskt 

förhållningssätt och ska säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning får sin mänskliga rättigheter tillgodosedda. Detta 

gäller oavsett funktionsnedsättning.”.  

2.2 Användarvänlig kommunikation  

Funktionsrätt Stockholms län anser att det är problematiskt att hänvisa 

till artikel 2 i Funktionsrättskonventionen. Den innehåller definitioner 

av begrepp, men talar inte om vad eller vilka åtgärder 

konventionsstaterna ska vidta för att uppfylla konventionen. Artikel 2 

kan användas som utgångspunkt för hur Region Stockholm definierar 

begreppen. Artikel 9 beskriver rätten till tillgänglig information och 

kommunikation på lika villkor. Artikel 21 beskriver individens rätt till 

yttrandefrihet och tillgång till information.  

Mot bakgrund av detta föreslår Funktionsrätt Stockholms län följande 

formulering: ”Alla ska erbjudas möjlighet att kommunicera utifrån 

sina individuella förutsättningar att uttrycka sig, ta del av, tolka och 

förmedla information. All kommunikation ska vara tillgänglig och 

erbjudas i alternativa format.” 

Funktionsrätt Stockholms län ställer sig frågande till formuleringen 

som verksamhetens rutiner. Är det regionens övergripande rutiner som 

avses eller är det den egna verksamhetens? Vi föreslår följande 

formulering: ”Region Stockholm ska ha rutiner för användarvänlig 

kommunikation som ska följas upp regelbundet.”.  

Språk 

Region Stockholm som offentlig myndighet ska tillämpa språklagen. 

Funktionsrätt Stockholms län anser att det är viktigt att vägledningen 

lyfter fram språklagen och betonar regionens ansvar. I den första 

punkten i föreslår vi följande formulering: ” Region Stockholm och 

alla som arbetar på uppdrag av regionen ska i texter använda ett 

vårdat, enkelt och begripligt språk, så kallat klarspråk, i all 

kommunikation oavsett format eller publieringsform.”.  

Vi föreslår att den andra punkten i listan bör ha en normkritisk 

utgångspunkt. Därför menar vi att följande formulering lyfter punkten:  

”Publiceringar ska ha en formgivning som är läsbar för alla.”. 

I den fjärde punkten vill vi lyfta att teckenspråk redan finns. Det kan 

vara bra att förtydliga om det är teckenspråkstolkad information och 

kommunikation som avses. Vi anser även att ”utifrån behov” ska 

strykas i meningen. Artikel 9 1. i Funktionsrättskonventionen slår fast 

att konventionsstaterna ska undanröja hinder för information och 
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kommunikation på lika villkor. Vem ska göra bedömningen av när det 

finns behov och inte?  

Digital kommunikation 

Funktionsrätt Stockholms län välkomnar formuleringen och tycker att 

den är tydlig. Vi anser att vägledningen kan förtydligas ytterligare 

genom att det finns med en mening om att det måste finnas alternativ 

till digitala tjänster och produkter.  

Tidsberoende media 

Funktionsrätt Stockholms län anser att punkt tre och fyra bör byta 

plats. Vidare anser vi att det ska finnas versioner som är text- och 

teckenspråktolkade, på samma sätt som att det ska finnas versioner 

som är syntolkade.  

Skyltning 

För att kunna ta del av skyltningen krävs att en person är seende. 

Vilka alternativ erbjuder Region Stockholm personer som har en grav 

synnedsättning eller är blinda? Utifrån ett normkritiskt perspektiv vill 

vi också lyfta att det i punktlistan förekommer formuleringar som ”det 

tänkta läsavståndet” och ”förväntade platser”. Vem gör bedömningen 

av vad som är ett lämpligt läsavstånd och vad som är en förväntad 

plats?   

2.3 Fysisk tillgänglighet  

Funktionsrätt Stockholms län vill diskutera om de två första 

meningarna i avsnittet är motsägelsefulla. Å ena sidan ska fysiska 

miljöer vara tillgängliga för så många som möjligt. Å andra sidan ska 

personer kunna ta del av utbudet på ett säkert och självständigt sätt. 

Samtliga av Region Stockholm finansierade verksamheters lokaler, 

miljöer och transporter ska vara tillgängliga och användbara för alla. 

Det är viktigt att dokumentet tydliggör vilket ansvar verksamheterna 

har för besökare och vilket ansvar arbetsgivaren har för arbetsplatsen.  

Vi föreslår följande formulering: ”Verksamheter med ansvar för 

fastigheter, lokaler, verksamhetsytor samt transporter ska säkerställa 

att interiör, exteriör samt information ska uppfylla lagstadgade 

tillgänglighetskrav”. Nuvarande formulering får det att låta som att det 

är frivilligt.  

Interiör och exteriör 

Funktionsrätt Stockholms län välkomnar att publika entréer ska vara 

utformade så att de är tillgängliga och likvärdiga för alla. 
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Funktionsrätt Stockholms län anser att formuleringen i den andra 

punkten i listan behöver förtydligas. Formuleringen ”en toalett per 

våningsplan” är olycklig. Det bör vara minst en per våningsplan och 

ställas i relation till proportion i verksamhetens storlek på 

våningsplanet. Till exempel på våningsplanen på Huddinge sjukhus. 

Principen om universell utformning och att undvika särlösningar bör 

vara en given utgångspunkt.  

I punkt fyra och fem vill vi lyfta att för att skapa inkluderande 

arbetsmiljöer och uppnå målet om att vara ett föredöme när det 

kommer till att anställa personer med funktionsnedsättning behöver 

det här målet uppgraderas. Principen om universell utformning ska 

gälla i alla miljöer i Region Stockholm. 

När det kommer till den sjätte punkten vill vi särskilt lyfta 

perspektivet av att kunna ta del utemiljöer för personer med olika 

typer av allergier.  

Funktionsrätt Stockholms län anser att alla servicediskar ska vara 

utrustade med hörslinga, kommunikationssystem och vara höj- och 

sänkbara. Vi återkommer till universell utformning bör vara 

vägledande i att skapa tillgängliga, inkluderande och välkomnande 

miljöer. Det är även viktigt att det finns en bra belysning och god 

akustik i miljön kring servicediskarna.  

Vi saknar en beskrivning över hur dessa manöverdon ska vara 

tillgängliga för personer med synnedsättning och hörselnedsättning. 

Det innefattar även visuella larm.  

Funktionsrätt Stockholms län tycker att formuleringen i den sista 

punkten behöver förstärkas. Vad innebär tillgänglighetsperspektivet? 

Vi föreslår att kravställning alltid ska säkerställas med hjälp av FKB 

och gällande lagstiftning. 

Transporter  

Alla ska kunna resa med kollektivtrafiken på lika villkor. Artikel 20 a) 

samt artikel 9 i Funktionsrättskonventionen slår fast personer med 

funktionsnedsättnings rätt till fri rörlighet och tillgängliga 

transportmedel. Kollektivtrafiken ska vara planerad och utformad så 

att alla ska kunna resa säkert och självständigt i kollektivtrafiken. 

Därför föreslår Funktionsrätt Stockholms län att ”så långt det är 

möjligt” stryks. Vi vill även uppmärksamma om att Region Stockholm 

även ansvara för sjuktransporter och att dessa bör omfattas av samma 

tillgänglighetskrav.  
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Information i nödsituation 

Funktionsrätt Stockholms län anser att det är bra att information ska 

finnas för personer med syn- och/eller hörselnedsättningar. Vi saknar 

hur Region Stockholm ska säkerställa information personer som har 

kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar. Alla ska kunna 

ta del av information oavsett funktionsnedsättning.  

2.4 Öppenhet och samverkan 

Funktionsrätt Stockholms län välkomnar att vägledningen på ett 

tydligt sätt beskriver samverkan. Vi menar däremot att samverkan som 

rör medarbetares situation ska flyttas till avsnitt 2.5, då dialogen är av 

facklig karaktär.  

Funktionsrätt Stockholms län hade önskat att Modell för samverkan 

mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder 

personer med funktionsnedsättning hade haft ett tydligare fokus.  

I den tredje och sista punkten föreslår Funktionsrätt Stockholms län att 

organisationsförändringar ska föregås av en FKB.  

2.5 Allas arbetsförmåga tillvaratas 

Funktionsrätt Stockholms län anser att det är viktigt att Region 

Stockholm, som en av Sveriges största offentliga arbetsgivare, är ett 

föredöme. Den första meningen behöver bli mer explicit. Annars finns 

det en risk att frågan inte får rätt fokus. Region Stockholm som 

arbetsgivare och verksamheter som finansernas av regionen ska ha 

kunskaper om gällande konventioner, lagstiftning och andra 

styrdokument för att säkerställa att diskriminering inte sker. Regionen 

behöver tillämpa såväl normkritiska som intersektionella perspektiv 

för att tillvarata personer med funktionsnedsättnings kompetens.  

I den första punkten beskrivs endast arbetsmiljöer. Funktionsrätt 

Stockholms län vill lägga till arbetsplatser. Båda är viktiga för en 

fungerande och inkluderande arbetsmiljö på arbetsplatsen. Under den 

andra punkten i listan föreslår vi att rekryteringsförfarande ska vara 

anonymiserade. Det skapar förutsättningar för att hitta rätt 

kompentens med fokus på just kompetens samt motverkar förutfattade 

meningar och fördomar.   

3. Offentliga inköp och upphandling  
Funktionsrätt Stockholms län yrkar för att FKB ska vara en given del i 

upphandlingsförfarandet. Det är av yttersta vikt upphandlingen inte 

strider mot mänskliga rättigheter eller leder till diskriminering av olika 

grupper i samhället. En FKB ringar även in arbetsgivarperspektivet i 

upphandlingar, med hänvisning till vår diskussion i punkten ovan. Vi 
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ställer oss frågande till formuleringen ”summan av upphandlingen är 

högre än tröskelvärdet”. Vad innebär den och hur påverkar det 

personer med funktionsnedsättningar?  

Bilaga 1 
Att ha flera diagnoser eller funktionsnedsättningar kan ofta leda till att 

en person blir dubbelt utsatt. Därför anser Funktionsrätt Stockholms 

län att flerfunktionsnedsättning bör användas i den vidare bemärkelsen 

än den som anges Socialstyrelsens termbank.   

Bilaga 2 
Funktionsrätt Stockholms län anser att Funktionsrättskonventionen 

ska ligga först i länklistan. Vi hade gärna sett att det funnits länk till 

FN:s Agenda 2030 och den europeiska funktionsrättsstrategin 2021-

20302. 

Funktionsrätt Stockholms län anser att det är problematiskt att hänvisa 

till ett företag i länklistan. Förvisso är Funka ett företag med rötterna i 

funktionsrättsrörelsen. I stället bör regionen hänvisa till Myndigheten 

för digital förvaltning eller www.webbriktlinjer.se.  

 

 

Stockholm 2021-06-15 

 

 

Annika Hässler 

Ordförande 

Funktionsrätt Stockholms län 

 

2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes 2021-

06-14 
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