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En mänsklig rättighet att kunna resa 
En tillgänglig kollektivtrafik ska fungera för alla, oavsett 
funktionsnedsättning. Det är en mänsklig rättighet att kunna 
resa fritt och så oberoende som möjligt. 
Funktionsrättskonventionen fastslår detta. (1) Alla har rätt att 
resa på lika villkor och med samma förutsättningar. 
Kollektivtrafiken ska bidra till att personer med 
funktionsnedsättningar ska uppnå full delaktighet och 
inkludering.  
 
Det här programmet innefattar både den allmänna 
kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken som 
kallas färdtjänst. Den särskilda kollektivtrafiken ska fungera 
på samma sätt som den allmänna kollektivtrafiken, utan 
begränsningar eller att mänskliga rättigheter kränks.  

Funktionsrättskonventionen 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen, gäller i 
Sverige. Region Stockholm ska som offentlig myndighet 
skydda, främja och respektera mänskliga rättigheter. Artikel 9 
fastslår att personer med funktionsnedsättningar har rätt till 
kollektiva transporter på lika villkor som alla andra. Artikel 20 
fastslår att konventionsstaterna ska ”underlätta personlig 
rörlighet för personer med funktionsnedsättning på det sätt och 
vid den tid de själva väljer och till överkomlig kostnad”. (1) 

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB 
Funktionsrätt Stockholms läns verktyg 
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, underlättar 
Region Stockholms arbete med att förverkliga mänskliga 
rättigheter. (2) Syftet är att beslutsfattare ska göra rätt från 
början. Varje beslut som påverkar kollektivtrafikanterna ska 
föregås av en FKB. Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, 
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FKB, förebygger diskriminering och främjar delaktighet. Alla 
ska kunna resa självständigt. 

Funktionsrätt Stockholms läns tre utgångspunkter för en 
tillgänglig kollektivtrafik 

Tillgänglig 
Kollektivtrafiken i Stockholms län ska vara tillgänglig för alla. 
Det betyder att den ska vara fysiskt, kommunikativt, kognitivt 
och digitalt tillgänglig. Kollektivtrafiken ska kunna användas 
av personer med funktionsnedsättningar under alla tider på 
dygnet. Vid byten av färdmedel ska det finnas gott om tid för 
att resenärer ska kunna förflytta sig. Det ska gälla även i 
rusningstrafik. Principen om universell utformning ska vara en 
given utgångspunkt i planering och utförande av miljöer och 
transportmedel i kollektivtrafiken. Det ska finnas alternativ till 
digitala tjänster. 

Trygg och säker 
Kollektivtrafiken ska vara trygg och säker. Trygghetscentralen 
och tillgänglighetsnummer ska vara lätta att nå. Inom 
kollektivtrafiken ska det finnas ett gott bemötande och 
bemanning av personal på stationer och ombord på vagnar, 
bussar, båtar och färdtjänstfordon. Det ska finnas möjlighet att 
få ledsagning för den som behöver. 

Nära 
Alla i Stockholms län ska kunna resa med kollektivtrafiken 
över hela länet. Hållplatser ska vara lätta att nå och tydligt 
utmärkta. Det ska finnas en god och fungerande turtäthet i hela 
länet.  

Kollektivtrafiken i Region Stockholm  
Region Stockholm har som mål att bli en av Europas snabbast 
växande storstadsregioner. (3) I Stockholm finns ett antal olika 
färdmedel. Det ska även fungera att resa över länsgränsen. När 
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trafiknätet planeras, byggs om och byggs ut påverkas 
trafikanterna. Även under ut- och ombyggnationer ska 
kollektivtrafiken vara tillgänglig och trygg. Principen om 
mänskliga rättigheter ska gälla i alla kollektivtrafiksituationer.  

Funktionsrätt Stockholms läns metoder 
Funktionsrätt Stockholms län arbetar intressepolitiskt genom: 
 
• att samverka med Region Stockholms nämnder, 

förvaltningar och bolag, samt med Trafikverket. 
 

• att påverka politiker och beslutsfattare i regionen. 
 
• att sprida kunskap om mänskliga rättigheter genom att 

skapa och hålla utbildningar för Region Stockholm och 
andra samhällsaktörer inom regionen. 

 
• att bedriva påverkansarbete genom att förändra attityder till 

funktionsnedsättningar. Mänskliga rättigheter gäller alla, 
både i kollektivtrafiken och i hela samhället. 

 
• att arbeta fram väl förankrat intressepolitiskt 

rättighetsarbete tillsammans med våra medlemsföreningar. 

Källhänvisningar 
1. FN:s konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (2008). 
2. https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/ 

2021-06-29 
3. Region Stockholms ”Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen”, RUFS 2050 (2018)  

Våra medlemsföreningar 
Afasiföreningen i Stockholms län 

https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/
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Apnéföreningen i Stockholm 
Astma- och allergiregion Stockholm Gotland 
Attention Stockholms län 
Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län 
Blodcancerföreningen i Stockholms län 
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län 
Celiakiföreningen i Stockholms län 
DHB Östra 
Dyslexiförbundet i Stockholms län 
Elöverkänsligas förening i Stockholms län 
Endometriosföreningen i Stockholms län 
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 
Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland 
Föreningen för Blödarsjuka i Stockholm 
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer 
GynCancerFöreningen GCF Stockholm 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län 
HOBS Stockholms län 
Huvudvärksföreningen Stockholm 
Hörselskadades distrikt i Stockholms län 
IFS Stockholmsdistriktet  
ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet Stockholms 
länsförening 
Lymf- och lipödemföreningen Stockholms län 
Länsförbundet FUB i Stockholms län 
Mag- och Tarmföreningen i Stockholms län 
Mun- och Halscancerföreningen i Stockholms län 
Neuroförbundet Stockholm 
Njurförbundet Stockholm Gotland 
OCD-föreningen Stockholms län 
Parkinson Stockholm 
Personskadeförbundet RTP-S Stockholms läns distrikt 
Psoriasisföreningen i Stockholms län 
Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
Riksförbundet Cystisk Fibros region Stockholm 
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Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, 
Stockholm/Gotland 
Riksförbundet HjärtLung Stockholms län 
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län 
Stockholms Dövas Förening 
Stockholms Stamningsförening 
Storstockholms Diabetesförening 
STROKE-föreningen i Stockholms län 
Tandhälsoförbundet 
Ångestföreningen i Stockholms län 
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Funktionsrätt Stockholms län 
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm 

Tfn: 08-651 25 10 E-post: info@funktionsrattstockholmslan.se 
Webb: funktionsrattstockholmslan.se 
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