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Funktionsrätt Stockholms läns remissvar 
Region Stockholms hållbarhetsstrategi 
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 

Hållbarhetsstrategi. Det här remissvaret består av två delar. Den första 

delen innehåller övergripande reflektioner. I den andra delen 

diskuterar vi synpunkter och förslag till förbättringar under respektive 

rubrik i strategin. I arbetet med att svara på remissen har Funktionsrätt 

Stockholms län inhämtat medlemsföreningarnas synpunkter och 

åsikter.  

Övergripande reflektioner 
2020 skrev Funktionsrätt Stockholms län ett remissvar över Region 

Stockholms Hållbarhetspolicy (RS 2019-0857). I detta riktade vi skarp 

kritik mot att funktionsrättsperspektivet saknades i policyn.1 

Funktionsrätt Stockholms län kan inledningsvis konstatera att Region 

Stockholm har hörsammat en del av kritiken. Samtidigt gör vi 

bedömningen att strategin har ett för litet fokus om social hållbarhet, 

mänskliga rättigheter och funktionsrättigheter. Precis som i policyn 

finns ett övervägande fokus på miljömässig och ekonomisk hållbarhet 

i strategin. Det är en brist att social hållbarhet och mänskliga 

rättigheter kommer i skymundan i styrdokument som ska beskriva 

dessa. Mänskliga rättigheter bör genomsyra alla delar av strategin, för 

att Region Stockholm ska finnas till för alla medborgare. Det finns 

goda intentioner med strategin, men vi anser att den behöver 

 

1 https://funktionsrattstockholmslan.se/wp-content/uploads/2020/11/2020-07-14-Remiss-policy-

hallbarhet.pdf 2021-07-07 
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https://funktionsrattstockholmslan.se/wp-content/uploads/2020/11/2020-07-14-Remiss-policy-hallbarhet.pdf
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förtydligas och kompletteras med ytterligare metoder för att strategin 

ska lyckas vägleda i det stora och komplexa uppdrag som regionen 

har.  

Region Stockholm har ett omfattande och komplext uppdrag. I 

strategin finns det ett stort fokus på kollektivtrafiken och hälso- och 

sjukvården. Det är en brist att de andra kärnverksamheterna, regional 

utveckling och planering samt kultur, kommer i skymundan. Det är av 

yttersta vikt att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela organisationen för 

att uppnå målen i policyn och strategin.  

I strategin används återkommande kursiv stil. Omkring 25 procent av 

den vuxna befolkningen bedöms ha någon form av läs- och 

skrivsvårighet.2 Det innebär att en betydande del av befolkningen 

kommer ha svårt att ta del av och förstå strategin. Personer som 

använder skärmläsare eller talsyntes kan inte läsa kursiv stil. 

Funktionsrätt Stockholm län föreslår att Region Stockholm ser över 

och anpassar språket utifrån språklagens rekommendationer och 

regler. Det gör att fler kan använda strategin och bidra till att uppfylla 

målen. För att höja strategins legitimitet föreslår Funktionsrätt 

Stockholms län att alla ”bör”, ”kan” eller ”beaktas” ändras till ”ska” 

samt ”tillämpas”. På så sätt stärks strategin som styrande dokument.   

Säkerställ Hållbarhetsstrategin med FKB 

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, är ett verktyg som gör en 

helhetsbedömning av vilka effekter ett beslut eller motsvarande har på 

mänskliga rättigheter. Den utgår från FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. 

FKB hjälper Region Stockholm att göra rätt från början, förebygga 

diskriminering och säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks.3  

Vi välkomnar att universell utformning utgör en prioritering och 

utgångspunkt i strategin. Att tillämpa principen är en viktig byggsten i 

att skapa en inkluderande och hållbar region. Funktionsrätt 

Stockholms län rekommenderar Region Stockholm genom att tillämpa 

FKB även lägga till ett normkritiskt analysperspektiv för att möta och 

tillgodose befolkningens olika förutsättningar och behov.  

 

 

2 https://www.funka.com/design-for-alla/statistik/ 2021-07-05 
3 https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/ 2021-07-01 

https://www.funka.com/design-for-alla/statistik/
https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/
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Om hållbarhetsstrategin 

1.1 Inledning 

Funktionsrätt Stockholms län delar strategins uppfattning om att 

Region Stockholm är en viktig aktör i utvecklingen av ett hållbart 

samhälle. Därför anser vi att redan i det inledande stycket av strategin 

bör framgå vilka som är regionens utgångspunkter. Vi anser att redan i 

det inledande stycket bör hållbarhetspolicyn lyfta utgångspunkterna. 

En annan intressant reflektion är att det endast är social hållbarhet som 

förklaras. Funktionsrätt Stockholms län föreslår att förklaringen av 

sociala aspekter som finns i fotnoten bör flyttas upp i den löpande 

texten. 

Vi ifrågasätter formuleringen i meningen som börjar med ”Dagens 

invånare…”. Funktionsrätt Stockholms län anser att en sådan 

formulering kan få motsatt effekt. Vi föreslår därför att meningen 

omformuleras eller förtydligas för att förstärka inledningen.  

1.2 Syfte 

Det är en brist att strategin inte har ett avsnitt om vilka metoder som 

används för att genomföra uppsatta prioriteringar. I arbetet med 

remissvaret har vi återkommit till frågeställningar som handlar om 

hur:et. Vi föreslår att syftet kompletteras med ett avsnitt som beskriver 

metoderna.  

1.3 Bakgrund 

Funktionsrätt Stockholms län finner det anmärkningsvärt att inte fler 

styrande dokument och lagstiftning nämns i detta avsnitt. Vi hade 

gärna sett en tydlig koppling till att Region Stockholm utgår från FN:s 

principer om mänskliga rättigheter. Vi ifrågasätter avsnittet om 

Agenda 2030. Vad innebär ”…i vilken grad Region Stockholm, 

utifrån sina ansvarsområden, har störst möjlighet att effektivt bidra till 

målens uppfyllnad”? Även formuleringen ”…kvantifiera vilka mål 

Region Stockholm kan bidra mest till”. Med nuvarande formuleringar 

kan det tolkas som att regionen har valt de mål som är enkla att 

uppfylla och som inte bidrar till några kostnader för regionen. Vi 

föreslår att avsnittet omformuleras och förtydligas. Mål 3 ska lyftas i 

detta avsnitt eftersom det i allra högsta grad kan kopplas till Region 

Stockholms ansvarsområden. Det är önskvärt med en källhänvisning 

till den genomförda analysen och poängmatrisen.  

I de övergripande reflektionerna skrev vi om läsbarheten i strategin. I 

detta avsnitt hänvisas det till mål i både Regional utvecklingsplan för 

Stockholm, RUFS 2050 och trafikförsörjningsprogrammet. Dessa 

skrivs ut i löpande text med stor bokstav för varje mål. Vi föreslår att 
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de skrivs om i en punktlista eller motsvarande för att öka läsbarheten 

och skapa en överblick i dokumentet.  

1.4 Tillämpning 

Funktionsrätt Stockholms län anser att strategin, liksom 

Hållbarhetspolicyn, ska gälla alla som arbetar på uppdrag av Region 

Stockholm. Det finns en risk att den annars inte får det genomslag 

som behövs för att klara hållbarhetsutmaningarna.   

1.5 Avgränsningar 

Funktionsrätt Stockholms län anser att avgränsningarna att bidra till 

att strategin blir motsägelsefull. I stället för att avgränsa föreslår vi att 

strategin vänder på perspektiven och kopplar ihop strategin med 

övriga dokument för att bidra till en helhet. Allra helst frågor som kan 

kopplas till områdena folkhälsa och medarbetarperspektivet. För att 

öka möjligheterna för dem som ska tillämpa strategin föreslår vi att 

namnet på alla styrdokument anges i en fotnot eller i en referenslista.  

2. Hållbarhetsstrategi 

2.1 Hållbara städer, landsbygds- och 
skärgårdsområden 

2.1.1 Jämlika livsvillkor och jämlik tillgång till service 

För att Region Stockholm ska bli en hållbar behöver regionen ställa 

höga krav på en jämlik tillgång till samhällsservice. Tillgänglighet och 

användarvänlighet är två förutsättningar för att ett lokalsamhälle ska 

bli livskraftigt och inkluderande. I strategin återkommer begreppen 

tillgång eller tillgänglighet. Bland annat i styckets första prioritering. 

Funktionsrätt Stockholms län välkomnar att tillgänglighet och tillgång 

särskiljs. För funktionsrättsrörelsen innebär tillgänglig eller 

tillgänglighet att produkter, tjänster och miljöer ska kunna användas 

av alla medborgare. Tillgång innebär att det finns ett utbud av och 

även att något kan vara disponibelt eller ledigt. 

I kapitlet står att Region Stockholm ska bidra med strategisk planering 

av vårdutbud. Meningen behöver utvecklas. Som den är skriven nu 

kan den tolkas som att regionen har en passiv roll i och med valet av 

ordet ”bidrar”. Vi föreslår därför följande formulering: ”Region 

Stockholm planerar långsiktigt och strategiskt för att tillgodose 

medborgarnas behov av hälso- och sjukvård i hela länet”.  

Omställningen till god och nära vård behöver vara en tydlig 

utgångspunkt för att skapa jämlik hälso- och sjukvård i Stockholms 

län.  
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Vad gäller avsnittets andra prioritering vill vi lyfta följande. För att 

alla ska kunna ta del av hela samhället krävs det att kollektivtrafiken 

är tillgänglig. I dag utestängs vissa delar av befolkningen från 

kollektivtrafiksystemet. Till exempel behöver resenärer en smart 

telefon för att kunna lösa biljett direkt på tåg, buss och båt. Personer 

med vissa funktionsnedsättningar som inte kan eller vill använda 

digitala tjänster stängs ute. Vidare anser vi att strategins utgångspunkt 

bör vara att kollektivtrafiken ska bidra till att stärka jämlika 

livsvillkor.  

2.1.2 Minskad miljö- och klimatpåverkan i Stockholms län  

Inledningsvis vill Funktionsrätt Stockholms län lyfta ett normkritiskt 

perspektiv kopplat till den första meningen. Alla har inte möjlighet att 

gå och cykla. Strategin bör därför ha som utgångspunkt att skapa 

förutsättningar för att förflytta sig på fler sätt än de som är angivna. 

Till exempel exkluderas personer som är hjälpmedelsanvändare med 

nuvarande formulering.  

Prioriteringen som handlar om miljöaspekter vid hälsofrämjande 

åtgärder ska omformuleras. Genomgående håller strategin sig på en 

aggregerad nivå med ett verksamhetsperspektiv. I den här 

prioriteringen läggs fokus på individnivå. Vi menar att det kan finnas 

risker att addera detta perspektiv hos grupper som redan upplever en 

utsatthet. Funktionsrätt Stockholms län föreslår att prioriteringen 

lägger fokus vid att skapa förutsättningar för att Region Stockholms 

verksamheter ska kunna beakta miljöaspekter. Fysisk aktivitet, 

generös och avgiftsfri hjälpmedelsförsörjning bidra till att förbättra 

folkhälsan hos personer med funktionsnedsättning.  

2.1.3 Ökad trygghet 

Funktionsrätt Stockholms län anser att det kan vara problematiskt att 

använda begreppet trygghet, då det är en subjektiv, känslomässig 

upplevelse. Vi anser även att det är en brist att Region Stockholms 

ansvar för regional planering och utveckling inte nämns explicit i detta 

avsnitt. Kopplat till denna prioritering behövs kunskapshöjande 

insatser för att öka medvetenhet om trygghet hos olika grupper i 

samhället. Vi föreslår att funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, 

används som verktyg för att förebygga diskriminering och skapa 

förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i 

samhället och känna sig trygga på lika villkor.   

Funktionsrätt Stockholms län ifrågasätter på vilket sätt informationen 

till invånarna planeras och genomförs. I kollektivtrafiken kan 

resenärer kontakta trygghetscentralen, men vilken motsvarighet finns 

inom hälso- och sjukvården? Är det Patientnämndens uppdrag?  
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2.1.4 Kultur och kulturarv främjas 

Funktionsrättskonventionen fastslår att personer med 

funktionsnedsättning har rätt att ”på lika villkor som andra till 

erkännande av och stöd för sin särskilda kulturella och språkliga 

identitet, däribland teckenspråk och dövas kultur”4. Genom att Sverige 

har ratificerat FN:s konventioner om mänskliga rättigheter har Region 

Stockholm ansvar för att fler gruppers kultur och språk bevaras. 

Funktionsrätt Stockholms län tycker att perspektiven behöver vidgas 

och föreslår därför att strategin förtydligas på denna punkt.  

Funktionsrätt Stockholms län hade önskat ett utvecklat resonemang 

om hur de främjande och riktade insatserna ska genomföras. En 

prioritering om Region Stockholms uppdrag att stötta kulturutövare 

som bryter mot olika normer bör finnas.  

2.2 Hållbar konsumtion och produktion 

Funktionsrätt Stockholms län tycker att det är bra att perspektivet av 

mänskliga rättigheter lyfts i inledningen av detta avsnitt. Det får en 

tydlig koppling till hur viktigt det är att de tre beståndsdelarna i 

hållbarhetsarbetet är lika viktiga.  

2.2.1 Minska klimatpåverkan och resursanvändning 

Funktionsrätt Stockholms län tycker att det är bra att Region 

Stockholm ska arbeta för minskad resursförbrukning och 

miljöpåverkan i vårdprocesser. Däremot anser vi att strategin har 

missat en viktig grupp i dialogen, nämligen patienter och brukare. 

Genom att involvera patienter och brukare sker en 

samskapandeprocess som främjar delaktighet och personcentrering.  

Kopplat till den första prioriteringen i avsnittet vill Funktionsrätt 

Stockholms län lyfta vikten av att det behöver finnas olika typer av 

fordon. Till exempel dieselbilar som drivs via biogas och som 

personer med elöverkänslighet kan resa med.   

Beträffande prioriteringen om delning av resurser och 

materialåtervinning ökar hade vi önskat en definition av begreppet 

värdekedjan. Vi menar att det är svårt att tillämpa punkten om 

begreppet inte förklaras.  

2.2.2.Minskade miljö- och hälsoskadliga utsläpp 

I det här avsnittet anser Funktionsrätt Stockholms län att perspektivet 

av social hållbarhet delvis eller helt saknas. Det finns ett stort fokus på 

 

4 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 30, punkt 4 
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miljömässiga faktorer och effekter. Det enda undantaget är den första 

prioriteringen där det nämns att känsliga grupper ska beaktas i det 

riskbaserade arbetssättet som ska införas. Ett sätt att utveckla 

prioriteringen är att lägga till en beskrivning av vad arbetssättet 

innebär. I vilka delar av regionens stora och komplexa verksamhet ska 

det ska tillämpas för att prioriteringen ska bli mer konkret?  

2.2.3 Ökad biologisk mångfald och värnade 
ekosystemtjänster 

Funktionsrätt Stockholms län föreslår att strategin definierar 

begreppet ”de lokala grönstrukturerna”. Vad innebär det mer konkret 

och hur ska Region Stockholms olika verksamheter förhålla sig till 

det? Region Stockholm behöver beakta personer som har olika typer 

av överkänslighet.   

2.2.4 Universell och hälsofrämjande utformning 

Funktionsrätt Stockholms län välkomnar att universell utformning är 

utgångspunkt för regionens hållbarhetsarbete. Det är av yttersta vikt 

att skapa inkluderande och användbara miljöer, produkter och tjänster. 

Principen om universell utformning5 är ett sammanhållet begrepp, 

därför föreslår vi att rubriken ändras till ”Universell utformning och 

hälsofrämjande insatser”.  

Region Stockholm ska bidra till ökad inkludering, därför föreslår vi att 

det ändras från ”kan” till ”ska” i avsnittets första mening. Vi vill även 

lyfta att universell utformning, tillgänglighet och användarvänlighet 

behöver beaktas i Region Stockholms alla verksamhetsområden, även 

i den regionala planeringen och utvecklingen samt i regionens 

kulturverksamhet.   

Funktionsrätt Stockholms län anser att prioriteringen om universell 

utformning behöver omformuleras och förtydligas. Det behöver 

förtydligas för att ge verksamheter som ska tillämpa strategin rätt 

förutsättningar. Det är viktigt att Region Stockholm genom strategin 

visar en tydlig riktning för vilka krav som ska ställas vid upphandling 

och inköp samt i avtal. Mot bakgrund av detta föreslår vi att 

prioriteringens sista ord ändras från ”beaktas” till ”tillämpas”. 

Formuleringen om att ”universell utformning ska beaktas i så stor 

utsträckning som möjligt” är vag och ett förslag är att ”i så stor 

utsträcknings om möjligt” stryks. Vidare föreslår vi styckets sista 

mening ändras från ”tillgänglighetsanpassade” till ”tillgängliga”.  

 

5 https://www.certec.lth.se/ud/ 2021-07-06 

https://www.certec.lth.se/ud/
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I avsnittet som handlar om att stegvis anpassa produkter, tjänster och 

miljöer anser vi att allt som står efter ordet ”anpassas” ska strykas. Det 

är bra att kunskapshöjande åtgärder ska genomföras och vi hoppas att 

regionen bjuder in funktionsrättsrörelsen att vara en aktiv part i 

utformandet av dessa. 

Funktionsrätt Stockholms län anser att prioriteringen om 

hälsofrämjande och läkande miljöer är bra. Vi vill särskilt lyfta fram 

att främja rörelse. Regionen bör skapar förutsättningar för fysisk 

aktivitet som tillgodoser befolkningens olika behov. Därför 

återkommer vi till det vi skrev om i avsnitt 2.1.2 om att hjälpmedel är 

en förutsättning för delaktighet. Beträffande konstens hälsofrämjande 

aspekter ser vi att tillgänglighet ska vara en utgångspunkt. I vårt 

intressepolitiska arbete brukar vi ta exemplet om arkitekternas förslag 

att ha en växtvägg i huvudentrén på Karolinska universitetssjukhuset 

Solna. Förslaget må ha haft en hälsofrämjande aspekt, men för 

personer som har vissa allergier och personer med nedsatt 

immunförsvar hade förslaget haft motsatt verkan. 

2.2.5 Hållbara leveranskedjor 

Funktionsrätt Stockholms län välkomnar återigen att mänskliga 

rättigheter är en utgångspunkt. Det är bra att strategin stärker utsatta 

gruppers möjligheter till sysselsättning. Vad gäller prioriteringen 

föreslår vi att förtydliga att den sociala hållbarheten ska vägas in i det 

riskbaserade arbetssättet. Det är viktigt att säkerställa hållbara 

leveranskedjor även vid övergång mellan leverantörer. Sommaren 

2018 drabbades många användare och brukare när Region Stockholm 

bytte leverantör av förbrukningshjälpmedel i hemmet.  

2.3 En organisation att lita på 

Valet av rubrik kan få medborgare att fundera om det finns anledning 

att inte lita på regionen. Att ha förtroende för någon eller något är ofta 

baserat på tidigare upplevelser. Vi föreslår därför att Region 

Stockholm genom strategin har en transparent kommunikation som 

utgår från ”hur” i stället för ”att”. 

2.3.1 Långsiktig hållbar ekonomi 

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi behöver social hållbarhet 

inkluderas i de styrande processerna och i avtal. Funktionsrätt 

Stockholms län anser att analyser och konsekvensbeskrivningar ska 

utgöra en del av beslutsunderlaget i alla beslut. Vi föreslår även att 

Funktionsrättskonsekvensbeskrivningar, FKB, kompletterar 

barnkonsekvensanalyserna som en del i underlagen.  
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I avsnittets andra prioritering föreslår vi, med hänvisning till 

diskussionen ovan, att konsekvensbeskrivningar förs in som en del i 

analys, planering och uppföljning. Genom detta säkerställer Region 

Stockholm att social hållbarhet integreras i alla beslutprocesser. 

2.3.2 Lika rättigheter och möjligheter 

Funktionsrätt Stockholms län anser att miljöer och produkter behöver 

infogas i den första meningen. I andra hand kan det stå service som 

samlingsnamn. Det är viktigt att alla kan ta del av tjänster, produkter 

och miljöer. Det finns annars en risk att strategin bidrar till 

exkludering och diskriminering. Vi föreslår även att i den tredje 

meningen ändra från ”behöver” till ”ska” för att diskriminering ska 

undvikas. 

Funktionsrätt Stockholms län vill uppmana regionen att se över 

formuleringarna i prioriteringens andra stycke Det är viktigt att värna 

om individens integritet när redovisning av statistik riskerar att utsätta 

grupper för diskriminering. Strategin behöver därför säkerställa att de 

statistiska underlagen är tillräckligt stora och inte avslöjar känslig 

information om respondenter. Det kan till exempel handla om 

personer med sällsynta diagnoser.  

Funktionsrätt Stockholms län föreslår att strategin ändrar 

formuleringen i meningen om att höja kunskapen kring diskriminering 

från ”kan” till ”ska”. 

2.3.3 Stärkt samverkan 

Civilsamhället speglar samhällets mångfald och är en central part 

varifrån Region Stockholm kan inhämta kunskaper och erfarenheter 

för att utveckla verksamheterna. Region Stockholm har sedan många 

år tillbaka en samverkansöverenskommelse med 

funktionsrättsrörelsen. Vår förhoppning är en fortsatt god samverkan. 

Region Stockholm skapar förutsättningar för samverkan genom 

modeller som beskriver denna. Funktionsrätt Stockholms län anser att 

det är ett misstag att sträva efter att samverkansmodellerna ska vara 

likvärdiga. I stället behöver strategin fokusera på att skapa 

förutsättningar för att samverkan blir ett hållbart och konstruktivt 

forum för båda parter. Därför anser vi att modellerna behöver utgå 

från de olika förutsättningar som finns hos respektive del av 

civilsamhället.   

2.3.4 Resilient verksamhet 

Funktionsrätt Stockholms län tycker att det är bra att Region 

Stockholm arbetar för att vara en robust organisation som är förberedd 

för och klarar olika slags utmaningar. I den första prioriteringen finns 
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ett stort fokus på att säkerställa verksamheterna utifrån 

klimatrelaterade utmaningar. Vi anser att strategin behöver 

kompletteras med fler risker för att vara en motståndskraftig 

verksamhet. Till exempel säkra system för att hantera patientdata. 

Vi välkomnar att regionen integrerar sociala konsekvensanalyser i 

beredskapsarbetet. Detta bidrar till att det demokratiska uppdraget 

stärks och att Region Stockholm blir en organisation att lita på.  
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