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Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en paraplyorganisation
för funktionshindersorganisationer verksamma inom staden. Vi verkar bl.a. för att stärka våra
medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla
områden i samhället. Vi representerar 31 föreningar med sammanlagt drygt 30 000 enskilda
medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.
Vi har tagit del av rubricerade remiss och vill inledningsvis påtala att den inte hade tillställts
oss trots att vi borde vara en självskriven remissinstans. Skillnaden på HSO i Stockholms stad
och i Stockholms län torde vara uppenbar. Vårt yttrande kommer därför några dagar efter
remisstidens utgång.
Ur dokumentet ”Vision 2040 – Ett Stockholm för alla” har följande citat hämtats:
 Visionen kommer att vara grunden i vårt fortsatta arbete med att utveckla ett Stockholm
för alla. För att lyckas behöver vi förstärka samarbetet med andra aktörer i regionen och
fördjupa dialogen med stockholmarna.


Stockholm stärker sin position på den internationella arenan som en innovativ och kreativ
stad med branscher som är globala föredömen. Stockholm ska vara en stad känd för
kunskap, mångfald, öppenhet, hållbarhet och en hög livskvalitet.



Stockholmarna är delaktiga i stadens utveckling och känner samhörighet med sin stad.
Deras engagemang tas tillvara och ger riktning åt framtiden. Stockholm är ett föredöme i
skyddet av de mänskliga rättigheterna. Lika rättigheter och stora möjligheter kommer alla
till del i en stad tillgänglig för alla.
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HSO Stockholms stad
Från HSO Stockholms stads sida ser vi det som ett utomordentligt bra tillfälle att gå från ord
till handling. Det är angeläget att man redan i ett tidigt stadium av utredningsarbetet väver in
lösningar som berör personer med funktionsnedsättning, och som erfarenhetsmässigt även
underlättar för alla människor. Det finns – också erfarenhetsmässigt – stora ekonomiska
vinster i att redan från början planera in en god tillgänglighet och undvikande av senare
ombyggnationer.
Det är naturligtvis i nuläget omöjligt att mer konkret peka på vilka hinder som ska undvikas
och vilka tekniska och andra åtgärder som kan göras för att tillgängligheten ska bli lika för
alla. Det handlar oftast inte om särskilda lösningar, utan om en god och väl genomtänkt
planering. Som exempel på områden där specialkompetens krävs vill vi dock redan nu peka
på några sådana.
Bostäder och hotell
Till spelen byggs ett antal bostäder för deltagare, ledare med flera. Självklart ska alla bostäder
vara ”anpassade”, det vill säga fullt tillgängliga för alla människor inklusive de med någon
form av funktionsnedsättning. Tillgängligheten gäller såväl möjligheten att komma till som att
röra sig och fungera inne i byggnaderna.
Kommunikationer
Lika självklart ska det vara att alla nybyggnationer av allmänna kommunikationer är fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Även IT-baserade kommunikationer måste
byggas ut och planeras på ett sätt som gör dem tillgängliga för alla grupper av
samhällsmedborgare.
Till kommunikation hör även information. Det är av stor betydelse att all information, såväl
om spelen i sig, möjligheten att köpa biljetter, hur man kommer till arenorna etc. samt
eftersändningar från spelen, görs tillgängliga.
Gator/trottoarer
I Stockholm ska deltagare och besökare från alla länder i olympiad och Paralympics känna att
man kommit till en stad med full rörlig- och användbarhet, där var och en självständigt och
tryggt kan röra sig i gaturummet.
Arenor
De nya arenor och andra idrottsanläggningar som byggs ska vara tillgängliga för alla. Detta
gäller även de anläggningar som inte används under Paralympics. Dels är det angeläget för de
arenor som ska vara kvar efter spelen, dels för att visa upp att Stockholms stad har en
genomgående filosofi när det gäller tillgänglighet.

HSO Stockholms stad
Det är med tillfredsställelse vi noterar de stora ambitioner som finns i utredningen gällande
möjligheterna att använda Paralympics för en utbyggd verksamhet för personer med
funktionsnedsättning. ”Paralympics innebär stärkta möjligheter att utveckla idrotten för
personer med funktionsnedsättning. Befintliga och nya anläggningar anpassas för att kunna
ta emot personer med funktionsnedsättning”.
Givetvis tolkar vi detta som att full tillgänglighet kommer att finnas i alla arenor för såväl
utövare som tränare och publik.
Vidare skriver man att
”Stockholm har goda förutsättningar att göra ett vinter-OS och Paralympics som är
tillgängligt för alla. Sverige ligger i framkant gällande lagstiftning kring dessa frågor men
fortfarande finns mycket att göra inom detta område. Stockholms stad arbetar idag aktivt med
tillgänglighetsfrågor i alla sina verksamheter. En ansökan om spelen kräver ett målmedvetet
samarbete och en ambition från, i stort sett alla stadens förvaltningar och bolag att driva
detta arbete framåt ytterligare ett steg. Mjuka värden som bemötande och
kommunikationsfrågor är av stor vikt liksom att alla berörda anläggningar och områden
tillgänglighetsanpassas”.
Tyvärr nämns inget om ett samarbete med funktionshindersorganisationerna. Vad vi kan se
finns inte dessa nämnda över huvud taget i utredningen. Vi utgår från att HSO Stockholms
stad ses som en självklar part och kommer att inbjudas att delta i det löpande utredningsarbetet. Likaså ser vi fram mot att senare liksom stadens nämnder och bolag få möjlighet att
yttra oss över det slutliga utredningsförslaget.
Slutligen önskar vi Stockholms stad lycka till och hoppas att vi i samband med de olympiska
spelen och Paralympics 2026 tillsammans ska kunna visa världen att ”Stockholm är en stad
för alla”.
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