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Yttrande över revisionsrapporten Tillgänglighet i offentlig miljö och 
till stadens service (nr 7/2018), Dnr: 3.1.3-89/2018 
 

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. 

 
HSO Stockholms stad har inte fått rapporten på remiss. Detta trots att organisationen är 

stadens största samordnande aktör för funktionshindersorganisationer och trots att temat för 

rapporten behandlar tillgänglighet i offentlig miljö, vilket är grundläggande rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Vi anser att detta är en brist i handläggningen av denna 

rapport.  

 

HSO Stockholms stad avser lämna följande yttrande apropå stadsrevisionens rapport.  

 

Vi ställer oss bakom lämnat yttrande från utbildningsnämndens råd för 

funktionshindersfrågor. 

 

Vi vill för egen del lägga till att det är anmärkningsvärt att staden inte har utvidgat sin syn på 

tillgänglighet sedan 2004. Tillgänglighet vad rör skolor kan inte begränsas till fysisk 

utformning av skollokalernas publika delar. Vi ser med oro på att staden inte följer rätts- och 

samhällsutvecklingen. Vi vill särskilt betona att konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning har varit ratificerad och gällande i över tio år i Sverige. I den framgår att 

barn med funktionsnedsättning ska få tillgång till undervisning och utbildning på likvärdiga 

villkor som andra barn. Inte att denna rätt stannar vid klassrummet eller endast gäller de barn 

som har fysiska funktionsnedsättningar.  
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Att staden endast åtgärdat enkelt avhjälpta hinder i 27 % av stadens skolor enligt plan är inget 

annat än ett misslyckande.  

 

Vi anser att staden borde utvidga sitt tillgänglighetsarbete till att gälla samtliga lokaler i 

skolan och i synnerhet lokaler där undervisning ska ske. I definitionen av tillgänglighet räcker 

inte längre enkelt avhjälpta hinder som måttstock. Staden bör se till att definitionen av 

tillgänglighet i sitt interna arbete uppdateras och inkluderar t.ex. tillgänglighetsriktlinjer 

upprättade av Myndigheten för delaktighet och Specialpedagogiska skolmyndigheten vad 

gäller skolan. Även Boverket har utvidgat sin terminologi vad gäller tillgänglighet och ställer 

nu t.ex. även krav på frångänglighet.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lena Huss 
Ordförande  


