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Yttrande över remiss av Färdplan för ett Stockholm för alla – en 
rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, 
Dnr KS 2018/911 

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. HSO representerar 32 föreningar med sammanlagt drygt 30 000 enskilda 

medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar. 

 
Inledning 
Vi anser att en remiss som berör hållbarhetskommissionens arbete borde remitteras till 

funktionshindersrörelsen, vilket inte skett. Det är beklagligt att staden inte samråder med 

funktionshindersorganisationerna i frågor som är av stadsövergripande karaktär och där 

funktionshindersperspektivet behöver beaktas systematiskt för att inte invånare med någon 

form av funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet ska osynliggöras. Det är särskilt 

bekymmersamt när de slutsatser som kan dras ur de rapporter som tagits fram på uppdrag av 

kommissionen har utgjort en grund för stadens prioriteringar genom integrering av 

kommissionens analyser och förslag på åtgärder i stadens budgetprocess.  

 
Våra utgångspunkter 
Vi anser likasom Myndigheten för delaktighet att funktionshinder utgör en strukturell 

diskriminering av många personer med funktionsnedsättning, vilket manifesterar sig i 

ojämlika levnadsvillkor och bristande delaktighet. 

 
Funktionshindersperspektiv 
Vi vet av erfarenhet att funktionshindersperspektivet behöver beaktas systematiskt för att inte 

personer med normbrytande funktionalitet ska osynliggöras; ett perspektiv som enligt stadens 

nyligen antagna Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning 2018-2023 ska finnas med i stadens nämnder och bolagsstyrelsers 

arbete.  
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Vår uppfattning är att det behövs ett tydligare och mer konsekvent funktionshindersperspektiv 

i kommissionens arbete, rapporter och analyser för att personer med normbrytande 

funktionalitet ska vara inkluderade.  

 
Hållbarhetskommissionens rapporter 
Kommissionen kartlade i sin första rapport Skillnadernas Stockholm ojämlikhet inom 

områden som välbefinnande, hälsa, uppväxtvillkor, utbildning, arbete, boende, stadsmiljö och 

trygghet. Inom samtliga dessa områden möter personer med funktionsnedsättning 

diskriminering och lever med sämre livsvillkor, men i nästan alla avsnitt av kommissionens 

rapport osynliggjordes detta. På över 80 sidor text nämndes personer med 

funktionsnedsättning endast i två korta passager. Att kommissionen valde att inte belysa hur 

livsvillkoren skiljde sig åt mellan personer med normbrytande funktionalitet och befolkningen 

i övrigt var en allvarlig brist då nästa steg i kommissionens arbete var att utveckla strategier 

och åtgärdsförslag. Även i kommissionens efterföljande rapporter kan vi konstatera att det 

saknas ett funktionshinders- och tillgänglighetsperspektiv, undantaget rapporten Dold 

potential.  

I t.ex. rapporten Den lärande skolan nämns att studier visat på att unga med 

funktionsnedsättning i lägre utsträckning har goda skolresultat och att förre studerar vidare. 

Gruppens studieresultat har också försämrats över tid. I den inledande sammanfattningen i 

rapporten tas upp att vissa grupper har sämre förutsättningar att klara skolgången: elever med 

lågutbildade föräldrar och sent immigrerade barn och ungdomar samt elever boende i 

socioekonomiskt ogynnsamma områden. Men inget nämns om gruppen elever med 

funktionsnedsättning, som man vet inte får det stöd de har rätt till och som upplever 

skolarbetet som mer stressande än andra elever. De är också utsatta för mobbning och 

kränkande behandling i högre grad än andra elever.  

Både i årsrapporten från stadens funktionshindersombudsman samt i barnombudsmannens 

årsrapport poängteras vikten av att få ökad kunskap om situationen för elever med 

funktionsnedsättning, något som också FN:s barnrättskommitté efterlyst. Omfattande och 

riktade insatser behöver sättas in för de elever med funktionsnedsättning som riskerar att inte 

uppnå kunskapsmålen och till dem som vantrivs i skolan p.g.a. bristande stöd, bristande 

tillgänglighet eller bristande social gemenskap. Inget av detta tas upp i Färdplan för ett 

Stockholm för alla under avsnitt 4.3 Skolan ska kompensera för skillnader i livsvillkor.  

 
Färdplan för ett Stockholm för alla 
Tyvärr saknar rapporten Färdplan för ett Stockholm för alla också den ett funktionshinders-

perspektiv även om personer med funktionsnedsättning tas upp som en grupp som har sämre 

hälsa än andra, har sämre förutsättningar i skolan, deltar i fritidsaktiviteter i lägre grad och har 

sämre förutsättningar på arbetsmarknaden.  

Det är positivt att personer med funktionsnedsättning omnämns på flera ställen men det räcker 

inte med att viss fakta finns med om den ojämlikhet som drabbar personer med 

funktionsnedsättning om det inte finns några analyser som kan leda till en mer genomgripande 

förståelse för den funktionsmaktsordning som genomsyrar vårt samhälle och som bygger på 

exkluderande normer om funktionalitet. 
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Livsvillkoren ser olika ut för skilda grupper i befolkningen men personer med 

funktionsnedsättning är särskilt utsatta för diskriminering och utanförskap. Det är ett faktum 

att bland personer med funktionsnedsättning är arbetslösheten hög och få skaffar sig högre 

utbildning. Deltagandet i fritidsaktiviteter är lägre, privatekonomin svagare och såväl fysisk 

som psykisk hälsa är sämre om man jämför med personer utan funktionsnedsättning. Gruppen 

är också underrepresenterad i demokratiska processer och utsätts för våld och övergrepp i 

högre grad än övriga befolkningen. Kvinnor/flickor med funktionsnedsättning har dessutom 

generellt sämre livsvillkor än män/pojkar med funktionsnedsättning. Inget av detta adresserar 

Färdplan för ett Stockholm för alla på ett strukturerat sätt trots att diskrimineringen av 

personer med funktionsnedsättning är den vanligaste diskrimineringsgrunden efter etnicitet. 

Ska staden få en mer korrekt bild av hur jämlikhetsläget i staden faktiskt ser ut och utifrån det 

ta fram strategier och åtgärder som stärker en socialt hållbar utveckling som inkluderar alla 

stadens invånare är det nödvändigt att inkludera personer med funktionsnedsättning – 

personer som finns inom alla målgrupper som staden genom sina verksamheter vänder sig till. 

 
Våra slutsatser och vår rekommendation 

I färdplanen behandlas gruppen människor med funktionsnedsättning nästan inte alls. 

Detsamma har gällt Hållbarhetskommissionens inledande rapport samt delrapporter under 

mandatperioden, med ett undantag. Vi har vid olika tillfällen påpekat dessa brister, muntligt 

samt skriftligt, t.ex. i form av remissyttranden och debattartiklar.  

Hållbarhetskommissionen har i rapporten Färdplan för ett Stockholm för alla i första hand 

behandlat socioekonomiskt allmänt utsatta grupper. Människor med funktionsnedsättning är 

en sådan grupp, men en grupp som karakteriseras av livssituationer som i ett flertal 

hänseenden skiljer sig åt från de andra grupper som är allmänt utsatta. Detta innebär också 

livssituationer som ofta är avsevärt sämre än genomsnittligt för gruppen utsatta människor. 

Problemen skiljer sig dessutom ofta åt i förhållande till andra utsatta grupper. 

Vi som paraplyorganisation för 32 olika funktionshindersorganisationer verksamma i staden 

kan inte finna att Hållbarhetskommissionen presenterat en acceptabel analys av situationen 

och adekvata åtgärder för människor med funktionsnedsättning i Stockholms stad. En 

fördjupad analys av situationen och villkoren för personer med funktionsnedsättning känns 

angelägen så att stadens ledning har ett aktuellt och uppdaterat material som tydligare 

beskriver levnadsvillkoren, nu och i framtiden.  

 

 

Med vänlig hälsning 
 

Lena Huss Håkan Jarmar Wanda Scherdin 

Ordförande Vice ordförande Verksamhetschef 

 

 


