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1. Bedömer ni att visionen och målen i RUFS 2050 
fångar regionens samlade behov? 

  

Svar: Vi på Funktionsrätt Stockholms län ser positivt på att personer med 

funktionsnedsättning är en grupp som uttryckligen erkänns i flera av RUFS 

visionsbeskrivningar. Vi ser även positivt på att våra behov erkänns som 

särskilt prioriterade vid flera tillfällen i RUFS. Vi reagerar dock på att 

personer med funktionsnedsättning inte syns i de konkreta delmålen eller 

uppsatta fokusen. Vi ser därmed behovet av tydligare kravställningar 

gällande tillgänglighet som bidrar till delaktighet. Vi hänvisar till FN:s 

konvention om rättigheter för personer med delaktighet och framför allt 

artikel 3 paragraf c samt artikel 19 som båda adresserar fullständigt och 

faktiskt deltagande och inkludering i samhället. Vi hänvisar också till 

Agenda 2030, som passar väl för just samhällsplanering, och hänvisar 

framför allt till mål 10 (ojämlikhet) och mål 11 (hållbara städer och 

samhällen). Här finns tydliga formuleringar som stärker 

funktionsrättigheter som RUFS kan inspireras av. Vi anser med andra ord 

att visionen om 2050 sätter upp en positiv riktning, men ser en utmaning i 

att kunna använda formuleringarna som verktyg för förändring. 

  

Svepande formuleringar som syftar till att inkludera alla har stora 

begränsningar i praktiken. Abstraktionsgraden blir för hög utan konkreta 

formuleringar, vilket leder till bristande agerande. Organisationer från 

Advokatsamfundet till Amnesty Sverige har i skrifter ställt sig kritiska till 

just svepande formuleringar på grund av riskerna det innebär. Istället 

uppmanar vi till att använda mänskliga rättigheter som direkt vägledande 

även i språket. Här hänvisar vi återigen till FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning  

 

 



 

 

 

utgör en femtedel av befolkningen och det är många vars rättigheter hade 

stärkts genom att vara tydligare och att ha konkreta delmål. Som exempel 

kan vi titta på Mål 2 - En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region.  

 

Det står: "Att leva i Stockholmsregionen innebär att alla, oavsett kön, 

bakgrund och funktionsförmåga, har jämlika livsvillkor och likvärdiga 

möjligheter till inflytande och resurser." Sedan följer både delmål och en 

beskrivning av regionala prioriteringar i vilka personer med 

funktionsnedsättning inte nämns och därmed nämns inte heller anpassade 

förslag. Vi uppmanar att inkludera personer med funktionsnedsättning på 

liknande sätt som redan görs utifrån till exempel kön, födselland och 

utbildningsgrad. 

  

Anledningen till att det blir uddlöst, trots att det i RUFS finns bra 

övergripande mål, är för att RUFS inte tar hänsyn till de diskriminerade 

praktiker som är personer med funktionsnedsättnings verklighet. Till 

exempel under prioritering 3. Ta tillvara kompetensen och underlätta 

matchningen på arbetsmarknaden så listas flera insatser i form av bland 

annat matchning och etablering, livslångt lärande och regionala 

yrkesutbildningar. Det är satsningar som naturligtvis är menade att 

inkludera personer med funktionsnedsättning i teorin, men som inte blir det 

i praktiken. Kostnader för hjälpmedel, kränkande särbehandling och 

utestängande på grund av brist på normkritik är alla hinder som personer 

med funktionsnedsättning erfar. Just attityder, okunskap och fördomar från 

arbetsgivare listade Statistiska centralbyrån år 2019 som ett av de största 

hindren för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Vi ser 

att målen i RUFS bättre hade formulerats i enlighet med ett 

tillgänglighetsperspektiv. Exempel är att skriva "ett livslångt lärande med 

tillgång till aktuella hjälpmedel". På så sätt hade RUFS blivit ett 

kraftfullare verktyg som hade gjort regionen till en attraktiv region för fler.  

Vi på Funktionsrätt Stockholms län vill därmed lyfta vår metod FKB. FKB 

står för funktionsrättskonsekvensbeskrivning och är en metod för att göra 

rätt direkt - och därmed också slippa dyra lösningar i efterhand. Metoden 

inkluderar fysisk, kognitiv, kommunikativ och digital tillgänglighet, och 

genom att följa den skapas förutsättningar för en tillgänglig region. Vi 

skickar med handboken tillsammans med detta svar.  

  



 

 

2. Tycker ni att de sex identifierade utmaningarna i 
RUFS 2050 fortfarande är relevanta?  

  

Svar: Vi ser att de sex identifierade utmaningarna är relevanta. Vi noterar 

dock att tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inte nämns. 

Ordet tillgänglighet används, men att använda ordet tillgänglighet är inte 

samma sak som att det finns ett tillgänglighetsperspektiv. Till exempel står 

det under utmaning 5 Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt stärka 

inkludering att "Tillgänglighet och kommunikation ska skapa mötesplatser 

för medborgare från olika delar av samhället, vilket stärker tilliten mellan 

människor." Vi tycker att formuleringen i sig är viktig och visar en 

inriktning som är relevant. Verkligheten för personer med 

funktionsnedsättning är dock att det skett nedskärningar i färdtjänsten och 

att beslut fattats om kollektivtrafiken utan ett tillgänglighetsperspektiv. Vi 

vill också uppmärksamma att tillgänglighet till något inte är samma sak 

som att något är tillgängligt. 

Tillgänglighetsperspektivet måste följa med vid identifiering av 

utmaningarna precis som i delmålformuleringarna och fokusområdena. För 

i den nuvarande formen stärker RUFS inte rättigheterna för personer med 

funktionsnedsättning. Vi betonar återigen hur FKB är ett effektivt verktyg 

för att främja mänskliga rättigheter.  

  

3. Vilka är de viktigaste utmaningarna för 
Stockholmsregionen framöver och vilka skulle ni vilja 
se beslutade om i en framtida plan? 

  

Svar: En av de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen är att få 

med alla delar av befolkningen in i den framtid som RUFS målar upp. 

Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion, står 

det i RUFS. Det innebär att regionens satsningar på vård, digitalisering, 

kollektivtrafik, arbete och mycket mer behöver inkludera analyser och 

satsningar som inkluderar personer med funktionsnedsättning. Utan att 

inkludera ett funktionsrättsperspektiv riskerar var femte stockholmare att 

exkluderas från den framtiden. Det kommer yttra sig genom en ökad 

arbetslöshet inom gruppen, ett större digitalt utanförskap, en ökad  



 

 

 

socioekonomisk utsatthet, ett ojämlikt hälso-och sjukvårdssystem, och 

mycket mer. Det i sin tur riskerar att resultera i ökad ohälsa för personer 

med funktionsnedsättning. Möjligheten att delta och bidra på lika villkor 

blir också skadad. Att få delta och bidra är en viktig fråga som blir desto 

viktigare i ett samhälle som värderar människor utifrån hur mycket de 

anses just delta och bidra. Därför lyfter vi än en gång betydelsen av att 

löpande göra en funktionsrättskonsekvensbeskrivning, en FKB, inom alla 

områden som berörs inom RUFS för att den regionala utvecklingsplanen 

ska lägga fram en vision och mål som inkluderar alla. Det innebär att det 

behövs, som vi nämner ovan, ett löpande tillgänglighetsperspektiv även i 

målformuleringar och fokus.  

  

4. Finns det ställningstaganden eller inriktningar inom 
exempelvis den rumsliga strukturen eller de tematiska 
frågorna i RUFS 2050 som inte är aktuella eller som ni 
ser behov av att komplettera med eller se över i 
kommande process? 

  

Svar: Gällande rumslig struktur ser vi positivt på att personer med 

funktionsnedsättning nämns specifikt och att kollektivtrafik, bytespunkter 

och öppna miljöer ska reflektera även personer med funktionsnedsättnings 

behov. Vår bedömning är att formuleringarna behöver stärkas. Som det står 

i RUFS behöver vi ett samhälle som är anpassat för personer med 

funktionsnedsättning, någonting som hade gynnat alla medborgare. 

Personer med funktionsnedsättning har rätt till fri rörlighet och personlig 

rörelse, det innebär att alla ska kunna resa tryggt i kollektivtrafiken och 

kunna resa spontant. Detta regleras i FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning i artiklarna 18 och 20.  En regional 

utvecklingsplan som ser till detta hade varit ett viktigt steg på vägen till 

rörelsefrihet för alla sina medborgare. Därmed behövs tydligare 

formuleringar i avsnittet kring rumslig struktur, till exempel att det ska vara 

tillgängligt för personer med funktionsnedsättning vid bytespunkter. Inte att 

hänsyn ska tas. Att skriva in att en FKB ska utföras vid utformning av 

regionens rumsliga struktur menar vi hade stärkt denna del. 

 



 

 

 

Gällande de tematiska frågorna ser vi ett behov av ett renodlat socialt 

fokus. Det vill säga att de sociala frågorna så som trygghet, 

sammanhållning och kultur inte ska sprängas in bland tillväxtfrågor utan ha 

ett eget, givet utrymme. Vi menar att det befäster regionens huvudsakliga 

uppgift som är att hålla medborgaren i fokus. Det ger också den ideella 

sektorn, som ju innefattar allt från idrott till kultur till 

intresseorganisationer, ett särskilt incitament att använda RUFS. Att kunna 

använda RUFS hade ökat möjligheterna att gemensamt skapa bättre 

förutsättningar för god folkhälsa och goda livsmiljöer för personer med 

funktionsnedsättning i Stockholmsregionen. Läs mer om vår syn på 

användningen av RUFS under nästa fråga. 

 

5. Hur använder ni RUFS 2050 och på vilket sätt får 
planen genomslag i ert arbete? 

  

Svar: För att vi ska kunna använda RUFS krävs det konkreta formuleringar 

som inkluderar personer med funktionsnedsättning som grupp. Svepande 

formuleringar går inte att luta sig mot och får därmed inte genomslag i 

arbetet för mänskliga rättigheter. Vi kan ta ett exempel: att digitala tjänster 

inom vården ska ha användarperspektivet i fokus. Det är en positiv 

inriktning. Det finns potential i den formuleringen eftersom den pekar på 

att den ska kunna användas av alla. Trots det har stora delar av våra 

grupper motsatt erfarenhet. Många upplever sig mer isolerade och mer 

beroende av andra än någonsin eftersom nya digitala lösningar inte 

genomgått en funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Lanseringar av nya 

digitala tjänster riskerar ofta att leda till långa perioder av upprepad dialog 

för att uppmärksamma om bristerna. Det leder ofta till dyra lösningar som 

skulle kunna ha undvikits. Här vill vi också särskilt lyfta universell 

utformning. Det måste vara en vägledande princip i utvecklingen av ett 

samhälle och vi ser att det är användbart till och med i utformningen av 

RUFS. 

 

Detta är ett exempel men vi kan ta allt från utveckling av vård till 

kollektivtrafik. Svepande, och i grunden positiva, inriktningar pekas ut men 

personer med funktionsnedsättning blir inte inkluderade när inriktningen  



 

 

 

omvandlas till mål - som sedan blir vår verklighet. Att skriva in att FKB-

metoden ska användas löpande i alla regionala områden är en lösning som 

vi hade sett positivt på och som hade bidragit till att Stockholmsregionen 

blir ett samhälle för alla.  

  

6. Hur skulle utvecklingsplanen kunna utvecklas 
gällande till exempel innehåll, form eller struktur, för att 
ge er en större nytta i ert arbete? 

  

Svar: Vi ser behovet av en lättläst version av RUFS. Vi ser även att 

utvecklingsplanen kan utvecklas genom avsnitt som berör olika grupper i 

samhället och där vi lätt kan få överblick kring regionens planer för 

inkluderandet av olika grupper. Genom ett starkare språk och ett tydligt 

avsnitt där våra frågor berörs skapar vi ett gemensamt språk för 

utvecklingen av regionen. Något vi menar är väsentligt för att bygga 

Stockholmsregionens framtid tillsammans. 

 


