
Funktionsrätt Stockholms län Tel: 08-651 25 10 

S:t Göransgatan 84, 3 tr info@funktionsrattstockholmslan.se 

112 38 Stockholm funktionsrattstockholmslan.se 

 

 

Funktionsrätt Stockholms läns remissvar 
över Sjötrafikutredningen del 1 
remissversion 2 (TN 2019-0440) 
 

Funktionsrätt Stockholms län är en intressepolitisk 

paraplyorganisation för 44 föreningar i Stockholms län. Tillsammans 

representerar vi 70.000 medlemmar. Föreningen är partipolitiskt och 

religiöst obunden. I vårt intressepolitiska uppdrag ingår att bevaka 

Region Stockholms arbete med att införliva funktionsrättspolitiken så 

att Stockholms län blir ett samhälle för alla. 

Funktionsrätt Stockholms län har tagit del av Trafikförvaltningen, 

Region Stockholms förslag till Sjötrafikutredning del 1 remissversion 

2 och avger härmed våra synpunkter. Funktionsrätt Stockholms län 

kommer inte att ta ställning till remissens två alternativ till framtidens 

skärgårdstrafik utan utgår från mänskliga rättigheter och universell 

utformning för resenären. 

I en sjötrafikutredning där behovet av framtida trafik och investeringar 

utreds, ska särskild hänsyn tas till resenärer med funktionsvariation. 

Region Stockholm ska respektera mänskliga rättigheter och ha ett 

medborgarperspektiv där allas rätt att kunna delta i samhället och resa 

självständigt med kollektiva färdmedel är en självklarhet.   

Mänskliga rättigheter som utgångspunkt 
Funktionsrätt Stockholms län anser att medborgarperspektivet ska 

sättas i fokus för utformningen av Storstockholms sjötrafik. 

Utgångspunkt bör vara EU:s nya funktionsrättsstrategi som började 

gälla 2021. Mänskliga rättigheter ska genomsyra all Region 

Stockholms verksamhet och alla beslut för att säkerställa FN:s 

funktionsrättskonvention och EU:s funktionsrättsstrategi. 

Säkerställ funktionsrättspolitiken med FKB 
För att säkerställa Sjötrafikutredningen del 1 bör Trafikförvaltningen, 

Region Stockholm göra en analys av vilka konsekvenser varje beslut 

får för personer med funktionsvariationer. En 
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funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB1, ger en helhetsbedömning 

av ett besluts påverkan på mänskliga rättigheter. Konsekvensanalysen 

bör följa samma struktur som för jämställdhet och miljö. FKB som 

verktyg ökar Region Stockholms möjlighet att införliva mänskliga 

rättigheter och säkerställa funktionsrättspolitiken.  

Kommentarer 
I arbetet med att svara på remissen har Funktionsrätt Stockholms län 

inhämtat medlemsföreningarnas synpunkter och åsikter. Vi har fått 

återkoppling att vi som resenärer med funktionsnedsättningar oftast är 

nöjda med båtarnas beskaffenhet och med bemötandet och servicen i 

den kollektiva sjötrafiken. Vi har sett över tillgänglighetsaspekterna 

hur de beskrivs i utredningen. Tillgängligheten är inte garanterad och 

inte tillräckligt utredd. I återkopplingen ser vi att en viss otrygghet 

upplevs vid resa med båtarna /fartygen. 

Båtarnas tillgänglighet 

Utredningen föreslår en förstärkt bastrafik som behovsanpassats; 

mindre fartyg, bättre restider, högre turtäthet. Vi är oroliga för de 

mindre fartygens bristande tillgänglighet. Vi vet att båtarna är olika, 

och detta skapar otrygghet hos resenärerna. Alla kan inte komma 

ombord och/eller nyttja toaletten/salongen. Kollektivtrafiken är till för 

alla medborgare.  

Ett exempel på otillgänglig båt 

Ett exempel från en resenär med elrullstol som åkt båten Skraken: 

”Skraken är en båt som vi behöver ha med ramp för att komma ner i 

salongen. Idag vet jag inte om det är Skraken som ska komma, då 

behöver jag ringa och fråga om min elrullstol kommer in genom 

dörren och om de har ramper med på den aktuella båten.” 

Detta är en berättelse som vittnar om inskränkningar på det jämlika, 

självständiga resandet. Vi efterfrågar moderna fartyg.  Det finns gamla 

båtar som inte är tillgängliga. Det är viktigt att inventera och se över 

båtarna för tillgänglighet. Vi hjälper gärna till med 

tillgänglighetsinventering. 
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Utveckla bastrafiken 

Vi anser att det är viktigt att utveckla och utöka bastrafiken. Idag finns 

det brister och det är svårt att behålla en levande skärgård under 

lågsäsong. Vissa bryggor trafikeras bara med 2-3 turer per vecka. En 

utökad turtäthet är bra. 

Bemötande 

Det är av stor vikt att personal i båttrafiken har kunskap om 

bemötande av resenärer med funktionsvariationer. Vi på Funktionsrätt 

Stockholms län är med i Trafikförvaltningens utbildningsinsatser, 

Insiktsutbildningar. Det är en rättighet att bli bemött i trafiken och att 

känna sig trygg med kollektivtrafikens personal om en får ett plötsligt 

sjukdomstillstånd som till exempel andningsproblem, epilepsi, 

hjärtklappning, eller har psykosomatiska problem som ångest. 

Goda bytesmöjligheter av färdmedel  

Våra medlemmar rapporterar att det kan vara en snäv marginal att 

byta färdmedel när de stiger av en båt och ska byta till buss. 

Tidsåtgången vid byten måste ta höjd för försenade båtar, detta gäller 

särskilt vid replipunkter då bussarnas turer är få. 

Vi vill belysa- ”Hela resan” – när detta koncept används. Hur lång är 

den estimerade bytestiden? Är denna anpassad så att alla hinner byta? 

Detta är särskilt viktigt vid replipunkter. Hur ser SL på reglertider i 

samspel mellan båt och buss? På ändstationer med tunnelbana har 

föraren ofta kontakt med bussar. Kan det finnas ett liknande samspel 

mellan förarna av båt och buss?  

Kan båtens personal förmedla för SL hur många som kommer? Eller 

att en person med elrullstol är på väg? Kan man vänta in alla 

trafikanter? Vi föreslår trafikvärdar vid replipunkter som ser över 

bryggorna och flödet av trafikanter.  

Ett exempel från Stavsnäs: när båten anländer springer de snabbfotade 

passagerarna till den anslutande bussen. Bussar väntar ibland inte in 

alla passagerare. Konceptet ”Hela resan” fungerar bara när 

övergångarna fungerar.  

Funktionsrätt Stockholms län anser att turlistorna land- och sjötrafik 

måste koordineras så alla hinner med.  

Angående toaletter  

Funktionsrätt Stockholms län anser att stor toalett borde vara krav på 

vid replipunkterna. Endast vissa av dem har tillgängliga toaletter. Vi 
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förvånas att Gålö saknar toalett helt och hållet. För resenärer med 

dolda funktionsvariationer som mag- och tarmproblem kan det vara 

helt avgörande att resa via replipunkter som har toalett. Detta ska 

finnas. 

Ett problem ombord på båtarna är att stortoan används till förvaring 

och därmed inkräktar på utrymmet som den är avsedd för. Vi vill även 

poängtera att det inte finns en universell standard, båtarnas stortoa 

varierar i storlek.  

Funktionsrätt Stockholms län anser att toaletterna på båtarna ska vara 

universellt utformade.  

Ett exempel - toalett på båt 

Ett exempel från båten m/s Östan från en resenär med elrullstol:  

”Det finns en låg tröskel in i salongen, den är cirka 5 cm från däcket. 

Sedan ett relativt brant sluttande golv ner till salongen. Är du stark när 

du skall av klarar du att rulla uppför denna, annars ber man 

besättningen som hjälper till. Denna båt är inte tillgänglig för alla. Vi 

vill kunna resa självständigt utan att få hjälp.” 

”Toaletten på m/s Östan är nybyggd, den är stor med vändradie om 

man kan hantera sin elstol. Det gick bara ta sig på toastolen från ett 

håll. Bra höjd på toastolen. Det jag saknade var en stång sittande på 

dörren att stänga med. Det fanns dörrstängare, men den funkade ej. 

Det fanns en nödsignal knapp att påkalla hjälp på väggen om sidan av 

toastolen. Det var mycket svårt att nå den. Det hade varit smart om de 

hade förstärkt denna med en tunn larmsladd från huvudknappen, 

lindad runt armstödet som du når och kan larma. Ytterligare en 

larmknapp bör också finnas 20 -30 cm över golvet som man kan hasa 

sig till om man ramlar av toalettstolen. ” 

Allergier 

När det gäller allergiker som reser ombord på fartygen. Det är viktigt 

med en uppmärksam besättning på båten. Besättningen ska dirigera 

djurens placering. På sjövägen anser vi att oparfymerat passar alla. 

Båtarnas toaletter rengörs inte alltid med allergivänligt 

rengöringsmedel. 

Funktionsrätt Stockholms län anser att allergivänlig tvål och 

rengöringsmedel ska vara praxis i kollektivtrafikens miljöer.  
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Tillgängliga skyltar 

Att känna igen sig i kollektivtrafikens miljöer kan vara avgörande för 

resenärer med kognitiva funktionsvariationer. Det skapar en känsla av 

trygghet i kollektivtrafiken när skyltningen är universell. Skyltar i och 

omkring sjötrafiken behöver ses över i tillgänglighet, det ska vara 

universell utformning till grund för skyltningar.  

Funktionsrätt Stockholms län anser att skyltningen inom land- och 

sjötrafiken ska vara universellt utformade.  

Vi skulle vilja se större skyltar med rökning förbjuden på hållplatser 

och i vänthallar, så vi alla får en trivsam miljö kring båttrafiken.  

När det gäller utrymning har vi ett förslag: Brandlarm för 

hörselskadade. Detta brukar utgöras av en dörrklocka med vit lampa, 

som vid varning vid brand lyser med röd lampa och visar text 

samtidigt.  

Vad saknas i Sjötrafikutredningen? 

Vi vill med dessa kommentarer säkerställa att alla medborgares 

rättigheter att nyttja kollektivtrafiken till lands och till sjöss beaktas i 

denna Sjötrafikutredning. 

Ett särskilt avsnitt för resenärer med funktionsvariation behövs i 

utredningen. En funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB2 behövs 

som komplement i utredningen. 

Glöm inte att ta kontakt med oss när äldre fartyg ska tillgänglighets- 

anpassas, vi hjälper gärna till. 

Vi ser fram emot att bli inbjudna att skriva ett formellt remissvar och 

agera remissinstans på Sjötrafikutredningen del 2. 

 

Stockholm 2021-09-07 

Inge-Britt Lundin 

Vice Ordförande Funktionsrätt Stockholms län 
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